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RESUMO 
 

A presente investigação realizou-se a partir da consciência da importância 

das novas ferramentas de modelação digitais, associadas a um alargamento da 

construção e percepção da experiência da tridimensionalidade, como atesta a 

quantidade de exemplos que remetem para novas possibilidades de tradução 

da matéria para a escultura.  

Intentou-se abordar as tendências estéticas e as potencialidades 

interactivas, implementadas no território da escultura pelas novas tecnologias 

multimédia, que carecem agora de uma recolocação dos conceitos que levam 

à forma, uma vez que a percepção da matéria e do espaço envolvente, 

tridimensionais, se alterou.  

“Escultura Multimédia” serviu assim para fazer um levantamento das 

tecnologias e procedimentos levados a cabo pelo escultor, na presente era 

digital, ajudando a rever fundamentos e estética, decorrentes do seu 

interesse pela tecnologia e ciência que se aglutina ao actual pensamento 

artístico. Demarcando a forma como o espaço e o tempo digitais interferem 

na ideia de construção da obra, analisaram-se os processos pelos quais, se 

investiga hoje, o meio virtual e as tecnologias subjacentes como as de 

aquisição de dados exteriores ao computador, de acesso, de imersão e ainda, 

as tecnologias de output, que possibilitam a materialização física da forma 

gerada no ambiente virtual. 

 O presente documento apresenta e discute algumas das principais 

questões em torno destas propostas, pretendendo estimular o pensamento 

crítico nesta área. 
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ABSTRACT 
 

The present study emerged from the awareness of the importance of the 

new digital modelling tools, which are associated to an enlargement of both 

the construction and perception of the three-dimensional experience, as 

expressed by the quantity and importance of works that refer to new 

possibilities for sculpture.  

We tried to investigate the aesthetic tendencies and the interactive 

potential, implemented in the sculptural field by new multimedia technologies, 

which need a reorganization of concepts related to form, due to changes in 

perception of three-dimensional space and matter has changed. 

The main objective of “Multimedia Sculpture” was to make an assessment 

of the processes and technologies, used by sculptors in the present digital 

era, helping to understand concepts and aesthetics, originated by their 

technologic and scientific interests, which are added to the actual artistic 

thinking. Studying the way digital space and time interfere with the work’s 

conception, we analysed the processes that explore the virtual medium and 

their related technologies such as: external data acquisition by a computer, 

data access and immersion, and also output technologies, which enable the 

materialization of computer generated works.  

This document introduces and discusses some of the main questions 

concerning those proposals, with the intent to stimulate critic thinking in the 

field.   
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de investigação procurou compreender os meios 

pelos quais, na actualidade, a escultura abraça práticas artísticas assentes nos 

media digitais. Intentou percepcionar o estado actual das relações já muito 

antigas, entre escultura e ciência e escultura e tecnologia, focando aqui, 

essencialmente, os projectos que se inserem na plataforma digital.  

O entendimento de que a relação entre escultura e o meio se alterou, 

necessitando  ambos de revalidação nesta «era multimédia», foi o ponto de 

partida para esta investigação.  

As actuais ferramentas  de software e hardware propõem aos escultores, tal 

como Víctor Flores referiu,  “(...) um horizonte que funciona para além dos 

limites da forma e da escala, da gravidade, do espaço e do tempo, oferecendo 

a cada um aquilo que poderá considerar-se uma «aproximação ao ideal da 

modelação»". (Flores, 2001:26) 

Delineou-se assim o mapeamento das questões fundamentais relacionadas 

com os processos a que o território da escultura se propunha, perante os 

entusiasmos das tecnologias do multimédia para a proposição da forma. 

Questões que procuram interrogar: como se relacionam as presentes 

questões de materialidade e corporalidade na escultura, com as do período 

pós-minimalista, referenciado pelas práticas de desmaterialização que, 

segundo Victor Flores, elegeram a anti-forma, a luz, o som e o movimento, 

enquanto elementos constituidores da obra; como acolherá a escultura 

espaço e tempo assíncronos, próprios do contexto da Web; que tecnologias 

de software e hardware se aplicam presentemente à realização de escultura, 

quer no ambiente virtual, ou ainda, no concreto; quais as tecnologias que 

suportam a criação de escultura interactiva e que propostas apresenta ao 

espectador; e ainda, que possibilidades visa a escultura, na sua relação entre 

ciência e robótica, mediante as novas tecnologias electrónicas digitais.  
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Tornou-se necessário, ao longo deste processo, recuar algumas vezes no 

tempo, nomeadamente até meados do século XX, procurando-se a 

contextualização de pensamentos que tiveram início na história recente. 

Contudo, não se sentiu necessidade de individualizar um capítulo para este 

efeito, pelo que a vertente histórica vai sendo narrada, intercaladamente, no 

decorrer dos distintos capítulos.  

A teoria procurou abordar questões do pensar e do fazer escultura, citar 

autores, mencionar trabalhos e perspectivas divergentes. Por sua vez, o que 

aqui se designa por testemunho de investigação prática possibilitou 

contextualizar, no corpo do trabalho, o interesse pessoal do conhecimento 

empírico de alguns dos procedimentos práticos, levados a cabo com o 

computador, que permitem a criação de sistemas interactivos. Paralelamente, 

e tendo em conta a vastidão do tema e as limitações temporais, exploraram-

se as possibilidades dos sistemas de autoria de programação elegendo, para o 

efeito, o ambiente gráfico de programação Max e as suas extensões para som 

e vídeo, respectivamente, MSP e Jitter.  Investigou-se o paradigma de 

programação do Max, pela possibilidade de criar programação aberta, 

alterável, editável em diferentes ocasiões, coerente com o princípio de 

variabilidade imperante nos modos de acesso aos media digitais.  

A principal função da presente dissertação é rever a relação entre 

escultura e tecnologia, contribuir para o levantamento de questões em volta 

do assunto e estimular a curiosidade neste argumento, percebendo qual o 

papel dos media digitais na actualidade da escultura.    

A realização de um mestrado em arte multimédia teve em vista, neste caso, 

o reconhecimento das mudanças que se deram ao nível dos procedimentos 

técnicos na escultura e, consequentemente, conceptuais. Sem 

sensacionalismos ou falsas promessas, face à proposta do digital, propôs-se 

chegar a uma visão geral da estética daí resultante, analisando a obra artística 

de escultores e/ou artistas visuais, no seu geral, que exploram a 

tridimensionalidade, concreta ou virtual, através dos media digitais.  

Perante uma tomada de força dos meios convencionais, poder-se-á colocar 
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a  questão: como reconhecer arte nas actividades que esta investigação 

aborda? A arte, aquela que foi sendo produzida em meios historicamente 

validados por uma série de propósitos, tais como, a procura do belo, a 

glorificação religiosa, ou a representação de pessoas e lugares, deu lugar a 

uma outra, a que gera uma série de experimentações e testa os seus próprios 

limites. Os meios tecnológicos, como a fotografia ou o cinema, também 

outrora reavaliaram as questões da arte. Os artistas estão em constante 

demanda de novos meios, novos contextos e novas propostas, pelo que se 

torna difícil chegar a um consenso relativo às definições de arte, à natureza 

da experiência estética e aos lugares próprios para a comunicação e 

expressão. 

Contudo, tal como Stephen Wilson nos diz, haverá sempre alguma 

concordância, designadamente, no facto de a arte, na sua criação e 

montagem, pressupor intenção humana abrangendo componentes 

intelectuais, simbólicos e sensuais. (Wilson, 2002)  

De acordo com esta visão, no presente documento, a arte deverá ser 

entendida como o processo pelo qual o artista investiga o meio, constrói 

propósitos e se apropria das técnicas dos vários media, vigentes na sua época. 

O objecto artístico resulta do meio cultural e social em que este se insere, 

reflecte as suas intenções, conceitos e atitudes e ainda as propriedades dos 

materiais e meios, reais ou virtuais, que escolheu para se expressar.  

Hoje, na era do “cada vez mais rápido”1, o refrescamento de informação 

tornou-se vital, a necessidade de estar permanentemente conectado 

transformou as relações estabelecidas com o que nos rodeia, levando-nos a 

funcionar numa plataforma em que tudo parece ser fugaz, temporário, 

pontual e, por isso, a constante necessidade de actualização. Este ritmo 

interfere com a nossa percepção do mundo e, tal como afirma James Gleick, 

“(a) sensibilidade do milissegundo dá origem a uma nova dependência da 

tecnologia”. (Gleick, 2003, 102) Actualmente, a tecnologia é uma forte aliada 

da nossa desenfreada luta contra tempo e revela aspectos de si mesma, que 

                                                
1 Alusivo ao título do livro de James Gleick.  
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interessam à presente questionação artística.  

O pós-modernismo, ou aquilo a que Gombrich preferiu chamar «mudança 

de atitude», nas últimas décadas do século passado, questionou, entre outras 

coisas, o universalismo, as verdades absolutas, a autenticidade, a autoria e a 

noção de sujeito unificado, introduzindo na arte conceitos críticos que 

elegeram a narrativa descontínua e a sobreposição de elementos 

perturbadores às imagens, distanciando o espectador da ilusão criada pela 

imagem fotográfica e pelo cinema, propondo para o olhar múltiplas e 

divergentes interpretações críticas, por parte de diferentes observadores.  

A arte, na sequência da narrativa pós-modernista, que não permitiu ao 

observador ficar absorto, esquecendo-se de si próprio e do seu papel 

fundamental, enquanto observador crítico, apresenta, actualmente, narrativas 

proporcionadas pelo digital, com análoga pluralidade de significações para as 

imagens, que residem agora, fundamentalmente, nas diferentes possibilidades 

do acesso à informação, de forma não linear, compartimentada e remota, 

com base na constante tomada de decisões, por parte do utilizador, num 

contexto hipermédia. 

 

Esta investigação advém de uma relação continuada com o território da 

escultura, respondendo à necessidade de actualização de saberes, aquietando 

ainda a ansiedade deixada pelo rumor de que as novas tecnologias e o 

multimédia alterariam, para sempre, esta mesma relação e revelou-se 

fundamental para desfazer mitos, refazer ideias, alargar conhecimentos e 

reestruturar a relação entre escultura e meio. 

Investigar nesta área teve como intenção a abertura de horizontes para a 

prática profissional artística e de ensino. Intentou-se percepcionar as actuais 

fronteiras entre arte, ciência e tecnologia, sabendo que isso despoletaria um 

novo entusiasmo para a criação de projectos de escultura e ainda, um 

acréscimo significativo de conteúdos, relativos às intenções, conceitos e 

possibilidades técnicas artísticas, possíveis de inserir, estudar e experienciar 

através da prática, no contexto do ensino artístico.  
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O presente documento encontra-se dividido em cinco capítulos, dos quais, 

quatro contemplam a investigação teórica e um final, o testemunho de 

investigação prática. 
No primeiro capítulo, “Escultura Desmaterializada”, introduz-se a definição 

de novos media digitais, evocando Lev Manovich, em “The Language of New 

Media”, para quem os novos media são velhos media que foram digitalizados. 

Parte-se deste princípio para a revisão e mapeamento do anseio 

desmaterializante da escultura, inerente à utilização da luz, som e vídeo, 

presentemente digitalizados, enquanto constituidores de forma e 

responsáveis pelo alargamento de conceitos clássicos da escultura.  

Analisa-se a obra escultórica pela sua desincorporação, apresentação 

audiovisual, virtual, numérica e instável. Mencionam-se, ainda que de forma 

necessariamente breve, obras e autores modernistas, nomeadamente das 

vanguardas do início do século XX, passando pelo construtivismo, ou ainda, 

pela metade do século, em que as neo-vanguardas tentavam enfraquecer o 

carácter material da escultura, acabando sempre na actualidade. Pretende-se 

rever as intenções conceptuais e a sua actualização mediante as 

possibilidades digitais.  

Relativamente ao segundo capítulo, “Escultura Digital”, debruça-se sobre 

os processos e ferramentas de modelação digital da forma tridimensional, que 

permitem ao escultor, ainda que em ambiente virtual, ter a sensação de estar 

a trabalhar sobre matéria.  Introduzem-se e definem-se conceitos de 

escultura digital, fala-se acerca da sua história e evolução técnica, referem-se 

ferramentas de software, tecnologias de modelação gráfica, animação ou 

aquisição de dados. Face a estas tecnologias de modelação da forma, intenta-

se uma proposta de desrealização para a escultura, que investigue o meio 

digital, devendo ser capaz de se reinventar, acolhendo a ductilidade de um 

léxico codificado.  

Na sequência de um novo real numérico, investiga-se a ideia do real vs. 

virtual, nas perspectivas sociológica e filosófica, propostas por autores como 
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Jean Baudrillard, Pierre Lévi e Gilles Deleuze. Consequentemente, repensa-se 

espaço e tempo digitais, duas esferas fundamentais para o território da 

escultura, presentemente assíncronas, construtoras do ciberespaço. De 

acordo com Kant, Lévi e Foulcault, tenta-se rever a transformação da 

concepção do espaço e do tempo, face  à conectividade das redes. 

O sujeito «imersante»2, ou o espectador em contexto de realidade virtual, 

prevê  diferentes tipos de sistemas, imersivos e não imersivos, pelo que se 

conta um pouco de história e examinam-se algumas das suas aplicações a 

práticas artísticas.  

Finalmente e inevitavelmente, surge a questão do corpo, também 

importante para o território da escultura, que se aborda, numa primeira fase, 

na perspectiva do abandono da carne em prol de um corpo virtual, imersivo 

e volatilizado, próprio do utilizador das ferramentas telemáticas. 

O terceiro capítulo, “Escultura Rematerializada”, é dedicado às ferramentas 

de rematerialização da escultura digital. Introduzem-se aqui as técnicas para a 

realização de escultura assistida por computador, as suas origens e história, 

os processos mais utilizados de fabrico computorizado 3D e, ainda, as 

instituições que promovem e permitem o seu acesso. Desta forma, dá-se 

continuidade à fisicalidade da obra escultória, ainda que aliada a processos 

virtuais, digitais e electrónicos.  

Avança-se para o campo da robótica, relacionando-a com a utilização dos 

mecanismos e/ou esculturas cinéticas construtivistas, até à contemporânea 

promessa do robô inteligente, criador de escultura, em que a robótica 

evolucionária actua sobre o paradigma da inteligência artificial. 

Subsequentemente, conflui-se nos sistemas de evolução e nos algoritmos 

genéticos evolucionários, que têm vindo a transformar-se num extenso 

campo de criação artística, constituindo-se também num emergente veículo 

para a intersecção entre escultura e ciência. 
O quarto capítulo, “Escultura Interactiva”,  revisitaremos algumas questões 

anteriores. Neste ponto, quis-se destacar os temas de interactividade, 

                                                
2 Termo introduzido por Char Davis. 
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interfaces, mediação e controlo, participação do espectador na obra, co-

autoria, recolocação do sujeito e corpo que, actualmente, mediante a 

proposta do digital e do espaço virtual, obrigam à reflexão em torno das suas 

promessas e potencialidades concretas. Ponderam-se os papéis de 

interactividade e sujeito, de acordo com Lev Manovich e Mário Vairinhos, 

tendo-se dado destaque a este último autor, que analisou os modelos de 

interactividade vigente e emergente. Sucede-se a interface, no que se refere 

à importância dos veículos de comunicação com o computador, que podem 

constituir e modelar forma, instituindo novas tactilidades. Mais uma vez 

emerge a questão do corpo, a derradeira interface de cada indivíduo humano, 

revendo-a numa vertente aparelhada, tecnológica e protésica, que é a do 

corpo acrescentado. 

No quinto capítulo, “Investigação Prática”, tal como o nome o indica, 

inscreve-se o relato da investigação prática que teve lugar neste processo, 

nomeadamente, no ambiente de programação visual Max. Aborda-se a sua 

história e a das suas extensões para áudio e vídeo, respectivamente MSP e 

Jitter, procurando-se assim definir as características do seu ambiente de 

programação visual, bem como as suas intenções e capacidades por exemplo, 

a criação de sistemas interactivos.  

Faz-se ainda a descrição e o registo de um dos testemunhos práticos, que 

acompanharam este processo de investigação, o qual se designou por “Media 

Sculpture Patche”. Este projecto intentou investigar, por outro meio, as 

questões que elegeram a presente investigação, fazendo também uso da 

palavra escrita, explorando-a numa plataforma digital e virtual. O nome deste 

testemunho prático refere-se assim aos media, aqui abordados, à escultura e 

intenção de esculpir no espaço virtual e, faz ainda referência à janela 

fundamental do ambiente de programação visual do Max, que se designa por 

patche. Sobre este testemunho descreve-se também a sua intenção, princípios 

gerais e técnica. Das diferentes aproximações ao tema, “Media Sculpture 

Patche”, seleccionou-se uma que agora se apresenta, na forma de imagens 
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publicadas, e que constituirá a apresentação, in loco, deste testemunho de 

investigação prática, no dia da defesa da presente dissertação.  

O “Media Sculpture Patche” será assim apresentado na forma de uma 

instalação interactiva, na FBAUP. Entretanto, inscrevem-se aqui algumas 

imagens que relatam diferentes formalizações possíveis de obter, neste 

ambiente textual tridimensional. 

 

A título conclusivo, apresenta-se uma reflexão geral acerca das principais 

conclusões teóricas e resultados práticos obtidos, em todo o processo de 

investigação. Expressam-se as principais contribuições deste trabalho para a 

área em que se insere e, com base nos principais assuntos apresentados, 

esboçam-se ainda algumas enunciações para futuras pesquisas, que visem 

estudar o território da escultura na sua época digital. 
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CAPÍTULO I 

ESCULTURA DESMATERIALIZADA 
“A tecnologia é o verdadeiro ‘coração’ dos nossos tempos, cercando-nos, 

influenciando-nos e modificando-nos continuamente3”   

Tony Oursler 

 

 

Neste capítulo falaremos da digitalização dos media, que conferiu ao 

território da escultura imaterialidade e compartimentação, sendo que a 

escultura  ao entregar-se a uma outra realidade, a digital, e à proposta de um 

novo ambiente, o virtual, fica impressa em código, torna-se matemática e 

algorítmica nas diferentes formas do seu acesso. 

Os novos media remetem a escultura para um processo desmaterializante, 

de compartimentação e fluidez. Tentaremos compreender as intenções para 

este processo, quando das primeiras utilizações da luz enquanto matéria 

energética e fluida, do som enquanto elemento construtivo e de 

preenchimento do espaço, e da imagem em movimento enquanto mensagem 

visual fortemente modular, compartimentada.  

Falaremos dos elementos como a luz, tempo, duração, movimento e som, 

enquanto constituintes da obra em si. Esta orientação para o imaterial e anti-

objectual que remeteria a escultura da década de 60 para as vanguardas 

conceptuais do princípio de século XX, redefinindo o papel da matéria na 

obra, que se tornou menos self important em prol de elementos exteriores à 

forma, permitindo aquilo que Victor Flores, professor na Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, descreve como “(...) 

abertura e elasticidade do escultórico a exercícios como os das instalações, 

dos works in progress e das estruturas site-specific”, presentemente 

renomeadas pelo digital. (Flores, 2001: 25) 
                                                
3 King, Elaine A. “Tony Oursler’s Uncanny Drama” in Sculpture Magazine. Janeiro/Fevereiro 2005, p. 51 
Tradução livre do Inglês. 
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Os novos media reforçam agora as novas materialidades da realidade 

visível e táctil da escultura. O uso das novas tecnologias introduziu um 

desassossego à arte, que Bragança de Miranda4 entende como um 

alargamento e uma acentuação de conceitos artísticos outrora difundidos, 

nomeadamente pelos vanguardistas e não como uma rotura com a ideia de 

obra de arte. Neste sentido, a arte tecnológica não será, como este autor 

diz, o “sentido último da história de arte”, na medida em que o digital não a 

põe em causa. Na realidade, tudo a que assistimos no decorrer do século 

XX, alargou, expandiu e quebrou regras no contexto artístico, pelo que 

assistimos agora a uma extensão digital, que dá continuidade a esses 

pressupostos. 

  

NOVOS MEDIA DIGITAIS 

Entenda-se por media a palavra que designa as diferentes formas ou meios 

pelos quais a informação pode ser apresentada. A revolução dos media 

computorizados afectou os estados de comunicação como a aquisição, a 

manipulação, o armazenamento e a distribuição de informação. Desta forma, 

atingiu igualmente todos os tipos de media existentes — o texto, as imagens 

fixas ou em movimento e o som — e em consequência, ter-se-á alterado a 

construção do espaço. 

O computador tornou-se um processador dos media, sintetizados e 

manipulados. Procuramos “inventariar” aqui, as propostas apresentadas no 

território da escultura, pelos media e tecnologias digitais, que visam novos 

entendimentos e diferentes traduções da matéria, com o objectivo de assim, 

informar e formar uma consciência dessas possibilidades.  

Partimos da análise das alterações concretas dos media, desde a inserção 

do digital, para uma compreensão da mudança nas formas de representação e 

                                                
4 De acordo com o Keynote apresentado por Bragança de Miranda, no “Mapa: MetaMapa” — encontro 
no âmbito da arte e tecnologia que decorreu em Aveiro, no dia 1 de Junho de 2007.  
 



CapítuloI - Escultura Desmaterializada 

  11 

apresentação da escultura, na actualidade. Para tal, recorremos a Lev 

Manovich que nos introduz claramente os conceitos de novos e velhos media. 

Segundo Manovich, em “The Language of New Media”, os novos media são 

velhos media digitalizados e as diferenças chave entre os novos e os velhos 

media dispõem-se, em lista, da seguinte forma: “1. A conversão do analógico 

para o digital, ou seja, a passagem dos media contínuos para descontínuos ou 

discretos. 2. A partilha do mesmo código digital para todos os tipos de media 

—texto, imagem fixa ou imagem em movimento, áudio, ambientes 3D —

permitindo a sua apresentação em computador. 3. A possibilidade de 

aleatoriedade no acesso. 4. A perda de informação, própria do processo de 

digitalização, em contraste com a representação analógica. 5. A cópia sem 

perda de qualidade, pondo em causa a ideia de ‘trabalho original’. 6. A 

interactividade que permite a comunicação entre utilizador e objecto media, 

gerando desta forma um trabalho único, em que o utilizador é co-autor.”  

Que alterações se fazem sentir presentemente na escultura, imputadas 

pelas diferenças chave, anteriormente referidas? O que se alterou na 

identidade da escultura, sujeita a estes mesmos princípios, os do digital? 

Manovich entende assim que os novos media surgem como resultado da 

tradução dos velhos media em dados numéricos, acessíveis por computador. 

Gráficos, imagens em movimento, som, forma, espaço e texto, todos 

traduzidos num mesmo código binário, informatizados. Manovich refere ser 

um novo estatuto para os media, sujeitos a um conjunto de cinco princípios 

que alteram a sua identidade: a representação numérica, a modulação, a 

automatização, a variabilidade e a transcrição cultural. (Manovich, 2000:49) 

Todos os novos objectos media são compostos através de código digital, ou 

seja, representações numéricas, sendo possível descrever matematicamente 

estes objectos. A forma escultórica, em última análise, poder-se-á descrever 

através de uma função matemática, ficando sujeita à manipulação algorítmica, 

tornando-se programável. 

Muitos dos novos media são conversões dos velhos media, partindo de 

diferentes processos de digitalização, em que os dados originais contínuos 
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são convertidos em representação numérica5. Encarando-se a digitalização 

como uma conversão ou tradução de matéria, em que se convertem átomos 

em bits, então poder-se-á dizer que o bit projectou a escultura numa “outra 

dimensão”. Esta então, ainda recente, “matéria-prima” — o código binário — 

instalou-se no território da escultura.   

A introdução de unidades discretas, segundo Manovich, acontece quando 

da revolução industrial, no século XIX, com a nova organização da produção, 

conhecida como sistema gradual de produção, que substituiu o trabalho 

artesanal. Desta forma, encontramos paralelismo entre as linhas de 

montagem e o pensamento discreto dos novos media. Dois dos princípios 

fundamentais das linhas de montagem, como a standartização das partes e a 

separação do processo de produção em sequências simples e repetitivas, são 

aqui mencionados, em analogia aos processos de comunicação, linguagem e 

escrita, compostos por unidades discretas. 

Um objecto dos novos media consiste assim em partes independentes, 

baseado numa estrutura modular que, por sua vez, se divide em partes mais 

pequenas e assim sucessivamente, até atingir o nível do pixel. A world wide web 

também é modular, constituída por inúmeras páginas web que se compõem 

em diferentes media, sendo sempre possível fazer a leitura destes elementos 

separadamente, isto é, o hipermédia. A linguagem de programação também 

se baseia neste tipo de estruturas, em pequenos módulos auto-suficientes 

que, em diferentes linguagens, se podem designar por funções, processos, 

procedimentos ou scripts. Com base nestas estruturas, a forma e a estética 

redefiniram-se, baseando-se na compartimentação própria dos media e da 

linguagem computacional.  

Jordi Alberich Pascual, professor de Estudos de Ciências da informação e 

da Comunicação na Universidade Politécnica da Catalunha, em colaboração 

                                                
5 Sendo a digitalização o processo pelo qual é possível obter sequências binárias, já que os 
computadores só lidam com sequências de dígitos binários – bits – esta pressupõe dois passos: a 
amostragem dos dados em intervalos de tempo regular, também designada por discretização no 
tempo, produzindo um sinal que se designa por sinal amostrado seguindo-se a quantificação, processo 
pelo qual o sinal amostrado é convertido em sinal quantificado. O sinal quantificado é então codificado 
em binário, transformando-o assim em sinal digital – dados contínuos em dados discretos. (Ribeiro, 
2004) 
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com diferentes publicações periódicas, escreve sobre a estética das imagens 

digitais. Uma estética emergente de imagens geradas pelo uso dos 

computadores e das tecnologias digitais, que se baseia nas alterações da nossa 

experiência sensível, perante um novo universo plástico de possibilidades 

modulares.  

A implementação de tecnologias computacionais introduziu-nos ainda numa 

lógica de velocidade, aceleração e substituição, própria da sociedade do “cada 

vez mais rápido”, título do livro de James Gleik, o qual nos fala da ansiedade 

em que vivemos, desde que “atingimos a era do nanossegundo”. A 

interactividade e o tempo real são noções fortemente associadas aos modos 

de fruir do presente. Os mass media, a televisão, o vídeo, o cinema e, 

finalmente, o ciberespaço, levaram-nos a experienciar o fugaz, o efémero, o 

fragmentado. A Internet — estrutura modular, por excelência, de 

comunicação e partilha de informação — dissolveu ainda as hierarquias 

sociais, culturais e estéticas. Somos, presentemente, usuários participativos 

na construção da mensagem, responsáveis pela escolha dos caminhos que nos 

levam até à informação.  

A escultura confronta-se com estas novas condições que se estendem ao 

visual e à representação, ficando fortemente dominada pela 

compartimentação, modularidade, descontinuidade e instabilidade, de 

natureza processual e multiforme dos sistemas que privilegiam a obra aberta, 

de autoria compartilhada. Presentemente, como se insere a escultura no 

navegável, no transitório, no indefinido?  

As noções de tempo e de espaço alteraram-se e, se a escultura se apoia 

num cruzamento de tempo e espaço, como propõe Rosalind Krauss, ao 

dizer-nos que qualquer organização espacial tem inerente uma afirmação 

explícita de natureza da experiência temporal, o que acontece então quando 

o “aqui e o agora” deixam de existir?  

A obra interconectada em redes telemáticas, ao invés de proximidade, 

materialidade e sincronia, propõe a distância, a desmaterialização e a 

dessincronização. Na estética moderna, a informação circula em todas as 
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direcções disponíveis, ao mesmo tempo, para sítios geográficos distintos e, 

muitas vezes opostos, numa dissolução total de hierarquias. Este novo espaço 

óptico moderno permite a sobreposição, a múltipla representação de 

objectos, estáticos ou em movimento, sem chegar propriamente a uma 

organização final concreta de um espaço visual homogéneo unitário. Isto 

repercute-se na nossa forma de ser e de estar por isso, questionamos quais 

as consequências para a escultura : O seu território delimita-se como até 

aqui? Como se reposiciona neste novo campo estético? De que forma a 

escultura intervém, crítica e socialmente, na sociedade moderna, fazendo uso 

do que hoje também pode designar-se como matéria-prima — o multimédia 

e as tecnologias digitais?  

A modularidade e o código numérico — bits — permitiram a 

automatização de muitas operações que envolvem criação, manipulação e 

acesso dos media. Outra consequência da introdução do código numérico e 

da estrutura modular nos media é o factor da variabilidade já que o novo 

media não é fixo, nem se encontra fechado em si próprio, mas pelo contrário, 

revela movimento e constantes alterações, algo que se pode apresentar em 

diferentes ou até mesmo em infinitas versões. O media existe agora, não 

como objecto material, mas em forma de dados, expondo o seu código à 

mudança e podendo ser divulgado de forma não hierárquica na web.  

Outras características ainda importantes, a que Lev Manovich se refere 

como princípios da variabilidade, próprias dos ambientes virtuais, são o 

update e ainda a “scalability”6 — esta última referente à variação de tamanhos 

ou níveis de detalhe, do mesmo objecto, dependendo da escala que for 

seleccionada, ficando este sujeito a versões diferentes. A scalability,  em 

contexto computacional, refere-se à propriedade que um sistema deverá 

possuir, de forma a permitir a apresentação de um mesmo objecto em 

diferentes níveis de detalhe, determinando a qualidade a ser a apresentada, de 

                                                
6 Termo não traduzido,  Manovich  em “The language of new media” no capítulo “What is New Media”, 
no qual faz referencia a scalability como sendo o sétimo ponto em sete que descrevem a variabilidade 
nos novos media. 
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acordo com o fim a que se destina.7 Uma multiplicidade de escalas para a 

representação de um mesmo objecto que, em última estância, nos leva ao 

seu código fonte. 

Várias formas de olhar e compreender o mesmo objecto dão origem a um 

novo modelo digital da visão. Um modelo com base no acesso à informação 

não linear, fragmentada, sujeita a diferentes níveis de detalhe, copiável e 

possível de distribuir, com variadas apresentações redimensionáveis. Um 

paradigma digital do olhar, próprio da cultura dos computadores. 

 

Cibercultura é um termo que se tem vindo a impor sendo esta a layer 

recentemente criada para integrar as nossas vidas — a camada 

computacional. Se entendermos a transmissão cultural, como análoga à 

transmissão genética, tal como Richard Dawkins nos propôs, no seu livro “O 

gene egoísta”, escrito na década de 70, então a cultura computacional 

também dá origem a uma forma de evolução.  

Richard Dawkins, etólogo e biólogo evolucionário, introduz o conceito de 

memes ou os novos replicadores. Segundo este, não sendo a transmissão 

cultural um fenómeno exclusivo do homem, a cultura é, no entanto, 

profundamente humana, sendo a nossa espécie aquela que mostra 

verdadeiramente o que a evolução cultural pode fazer. Diz-nos que “ (a) 

linguagem é apenas um exemplo entre muitos. A moda no vestuário e na 

dieta, as cerimónias e os costumes, a arte e a arquitectura, a engenharia e a 

tecnologia, tudo isto evolui no tempo histórico de uma forma que se 

assemelha à evolução genética (...)” (Dawkins, 2003:261)  

Os genes propagam-se, de corpo para corpo, os memes de cérebro para 

cérebro, num processo de imitação. O meme é assim um elemento cultural, 

tal como refere Dawkins, pode ser uma canção popular, um estilo de sapato 

                                                
7 Manovich exemplifica, dizendo que podemos pensar num objecto dos media como um território 
físico, geográfico, sendo que, diferentes versões deste objecto são como mapas desse território, 
gerados a partir de diferentes escalas. Dependendo da escala que escolhemos, o mapa providencia 
mais ou menos detalhe do território. Assim, é possível gerar novas versões do mesmo objecto dos 
media, variando o tamanho e detalhe apresentados, como o exemplo da conversão, gerada 
automaticamente em Photoshop, de um icon a partir de uma imagem em full size, ou ainda o exemplo 
do QuickTime movie, uma aplicação que permite a selecção automática da versão mais apropriada 
para a visualização de vídeo, dependendo da velocidade de conexão que o utilizador privilegie.  
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ou ainda uma lei religiosa, que poderá revelar caracteres muito distintos e, se 

alguns, num curto espaço de tempo, se propagam com sucesso e depois, 

inesperadamente, desaparecem, outros dão provas da sua permanência, ao 

longo de décadas. (Dawkins, 2003) Sem ambicionarmos um rigor científico, a 

integração dos memes neste contexto é apenas um argumento revelador, no 

que diz respeito à compreensão do impacto cultural, que os computadores 

estão a produzir na sociedade moderna, na construção permanente da 

cibercultura.  

Os memes, enquanto entidades activas mantinham, até aqui, o objectivo da 

sua própria sobrevivência, como Dawkins refere, competindo pelo “tempo 

de antena na rádio e na televisão, espaços publicitários, colunas nos jornais e 

espaço nas estantes das bibliotecas”. A internet veio não só alterar, mas 

também alargar os veículos da sua propagação. Se anteriormente, pelos 

processos mencionados, a competição era gerida por fortes hierarquias, a 

Web não só ampliou o território dos memes, como nivelou a sua transmissão, 

o que teve e continua a ter um enorme impacto em toda a informação, 

alterando a propagação cultural. E se Dawkins nos diz ainda que não é na 

reprodução que devemos procurar a imortalidade, já que a nossa colecção de 

genes não leva muito tempo até se dissipar, mas sim contribuindo para o 

património cultural do mundo, propagando os nossos memes, sentimos que 

estamos todos mais próximos de nos tornarmos imortais, telematicamente 

interconectados.  

A distribuição cultural alterou-se profundamente com o conjunto de 

técnicas e serviços de comunicação à distância, que associam meios 

informáticos aos sistemas de telecomunicações. A escultura, não alheia a esse 

facto social e tecnológico, é um meme que interconectado que vê as 

possibilidades da sua propagação serem ampliadas.  

Manovich compara a importância da introdução dos novos media, enquanto 

vanguarda cultural na viragem do século XXI, à vanguarda do princípio do 

século XX. Entende assim que os novos media são um novo estágio da 

vanguarda. Comparando então os novos media no princípio do século XX, 
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com os novos media na viragem do século XXI, diz que, nos anos 20, foram 

introduzidas revoluções formais significativas no contexto artístico as quais 

ainda hoje imperam, aquilo a que chama de técnicas-chave de comunicação 

visual moderna, tais como, a montagem fotográfica e cinematográfica, a 

colagem, o design gráfico, a tipografia moderna, entre outras. Por 

conseguinte, refere ainda que, nos anos 90, a conversão tecnológica de toda a 

comunicação cultural para os meios digitais, colocou a utilização de novas 

ferramentas de computador ao serviço da escultura, arquitectura, pintura, 

design, fotografia e cinema, que permitem hoje formas inovadoras de aceder 

e manipular a informação. 

No seu texto, Manovich define assim as vanguardas: “1. A vanguarda dos 

antigos media dos anos 20, inventou novas formas de representar a realidade 

e novos modos de olhar o mundo. A vanguarda dos novos media prende-se 

com novas formas de aceder e de manipular a informação. As suas técnicas 

são o hipermédia, as bases de dados, os motores de busca, a extracção de 

dados, o processamento da imagem, a visualização, a simulação; 2. A nova 

vanguarda já não está preocupada em descobrir novas maneiras de olhar e 

representar o mundo, mas sim com novas formas de acesso e utilização dos 

meios acumulados anteriormente. A este respeito, os novos media são os 

pós-media ou meta-media, uma vez que usam os velhos media como material 

de base.” (Manovich, 2000:434) 

Manovich entende a presente vanguarda como software, que reforça as 

formas introduzidas na arte nos anos 20, sem contudo constituir novas 

formas. Escolhe assim o período da vanguarda, do início do século XX, que 

ficou marcado pela esteticização da tecnologia e pela sua manipulação na arte, 

ao ser integrada no processo dialéctico da obra, comparando as formas do 

olhar. 

A escultura foi, nesta altura, introduzida num novo registo pelo 

construtivismo, que fundamentou os objectos, muito mais em construção 

mental do que material. Aparentemente, peso, resistência e gravidade 

ausentaram-se das formas, quando se privilegiou a expressão artística, que se 
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fundamentava em figuras matemáticas, dando forma concreta ao pensamento 

abstracto geométrico. A mescla entre intuição artística e conhecimento 

científico foi a estratégia levada a cabo por artistas como Max Bill, László 

Moholy-Nagy, Naum Gabo ou El Lissitzky, para o significado dos seus 

trabalhos escultóricos.  Aquilo que Rosalind Krauss descreve como “(...) a 

concepção da escultura como instrumento investigador ao serviço do 

conhecimento. A sua estratégia consiste repetidamente, em construir o 

objecto a partir do que se afigura como o núcleo gerador. A insistência na 

simetria promovida pelo uso desse núcleo, dá origem à sensação de que o 

observador estacionário pode apreender a obra inteira numa percepção 

única, conceptualmente expandida. O objecto analítico em si mesmo, a 

escultura é compreendida como uma obra que modela, via reflexão, a 

inteligência analítica tanto do observador como do criador. E a produção do 

modelo é compreendida como a própria meta do fazer escultura.” (Krauss, 

1998:83)  

Como Umberto Eco distinguiu, existiram duas categorias de artistas que 

tiveram em comum a negação das «formas belas» e a sugestão de outros 

modos de compreender, formar e representar o real. Por um lado, o ideal 

pictórico das configurações sustentadas na matemática ou na geometria, por 

outro, o potencial encontrado na expressão do acaso e da desordem 

sugeridas pela própria matéria. Ambas alargaram os campos da 

perceptibilidade e da fruição do homem contemporâneo.  Esta libertação de 

hábitos antigos formais e perceptivos permitiu-nos encarar a forma, como 

algo que já não se apresenta concluído, sendo necessário inventar outras 

formas que dinamizem a nossa atenção, diferentes em si mesmas. No plano 

bidimensional da pintura, procurou-se que a dialéctica dos signos fosse 

renovável, sujeita a múltiplas interpretações e, na escultura, a partir de 

formulas matemáticas, explorou-se o movimento tridimensional, na 

construção de estruturas imóveis que, observadas de diferentes ângulos, 

revelavam-se diferentes, modificando-se perante o observador, ou ainda, 

estruturas móveis — cinéticas. 
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No Manifesto Realista de Antoine Pevsner e Gabo, proclamam-se os 

ritmos cinéticos, enquanto formulários essenciais na percepção do tempo 

real e renegam-se os ritmos da estática apontados, até então, como os únicos 

presentes na criação plástica. Decreta-se, em nome da escultura, a morte de 

um velho preconceito — que entende que apenas a massa é, por excelência, 

o elemento escultural. Entende-se que a massa não é capaz de resgatar, à 

profundidade, o formulário original de espaço e, com base neste pressuposto, 

reivindica-se o restauro do uso da linha na escultura para a definição de 

volume no espaço.  A dinâmica, nas artes plásticas, não só contrariou a 

estática da escultura, como também, numa primeira relação da arte com a 

tecnologia, integrou o espectador na obra, apelando à sua participação. Criou 

ainda relações interdisciplinares com outras áreas, na medida em que 

procurou soluções de um conjunto de técnicas desenvolvidas noutras 

disciplinas, tais como a engenharia e a física.  A arte no século XX propôs ao 

homem a visão de mais formas, simultaneamente, num devir contínuo, por 

ser também esta a condição a que, cada vez mais, a sua sensibilidade se 

submetia. 

Relacionando o actual olhar dos novos media com a vanguarda do início do 

século XX, Manovich diz-nos que esta última “(...) inventou novas formas, 

novas maneiras de representar a realidade e novos modos de olhar o 

mundo”, enquanto que, “(a) vanguarda nos novos media prende-se com novas 

formas de aceder e de manipular a informação.” Assim, “(...) as suas técnicas 

são o hipermédia, as bases de dados, os motores de busca, a extracção de 

dados, o processamento da imagem, a visualização, a simulação” (Manovich, 

2003:434) 

Manovich entende que, no seguimento do pós-modernismo, o qual não 

intentou produzir algo de novo, mas antes reciclar e citar conteúdos dos 

meios do passado, dos estilos artísticos e das formas, a presente vanguarda 

dos novos media, refere-se às técnicas informáticas de acesso, geração, 

manipulação e análise dos meios, mantendo igualmente as mesmas formas — 
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a fotografia, o cinema, etc. —, alterando porém, radicalmente, o modo como 

estas podem ser trabalhadas e utilizadas.  

As novas formas de representar a realidade e novos modos de olhar o 

mundo nas vanguardas do século XX, estiveram relacionadas com a noção de 

tempo real que, na época, remetia para a simultaneidade do ponto de vista 

do observador e do movimento real da obra. No entanto, a noção de tempo 

real, sofreu alterações. Com o novo estatuto on-line passou a ser possível ao 

observador presenciar, em simultâneo, diferentes acontecimentos em 

diferentes locais do mundo. As formas de olhar e representar deram lugar às 

do acesso e da utilização. Talvez as formas do olhar e de observação tenham 

estado outrora para a arte, como hoje estão o acesso e a utilização para as 

artes digitais.  

 

DESMATERIALIZAÇÃO  

Com a introdução dos novos media, a escultura deixou de ser entendida 

como estática em si mesma, enquanto objecto, para ser dinâmica, interactiva 

e actuadora. Podemos reconhecer a representação numérica, a 

modularidade, a automatização e a variabilidade como agentes de 

desmaterialização. Tendência que não é novidade para o território da 

escultura.  

Focaremos então algumas ideias que se reconhecem como princípios de 

desmaterialização, as quais se reportam ao início e meados do século XX e 

que, mais tarde, culminaram no digital — nomeadamente, a abordagem da 

luz, do som e do vídeo enquanto elementos escultóricos. 

Como diria Pierre Francastel, “(n)ão se trata de explicitar um ciclo de 

hipóteses já concluso, mas de surpreender, no desequilíbrio das acções 

actuais, linhas de força — técnicas, cientificas, económicas e plásticas —, não 

com vista a contrapor presente e passado, mas para analisar o presente por 

analogia com outras épocas igualmente inovadoras e destrutivas, em que a 

substituição de um meio técnico por outro lado e a adaptação voluntária de 
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certos homens a esse novo meio produziram as obras decisivas duma nova 

evolução.” (Francastel, 2000:138)   

A evolução da arte, paralelamente à das técnicas, traduz-se na nova forma 

do homem tomar consciência do universo, sendo que, as descobertas da 

ciência contemporânea, do séc. XX, fizeram com que a noção de matéria 

fosse reconsiderada. Florence de Méredieu, teórica de arte, ou Javier 

Chavarria, artista plástico, entre outros autores, empenharam-se em estudar 

o imaterial na arte e ambos referem o facto de ter emergido com a física 

moderna, a ideia de reconstrução do mundo real8.  

Reportada à onda, ao corpúsculo e ao electrão, a matéria viu-se de certa 

forma, sublimada, desmaterializada. Ou seja, a visão da matéria no século XX 

transformou-se e o que era pesado, denso e substancial, passou a ser visto 

como puro fluxo energético.  A arte reviu as possibilidades desta visão sideral 

e, desde então, deambulou na dupla natureza da matéria, entre o seu aspecto 

pesado e, inversamente, a sua dimensão energética de invisibilidade.  

Todavia, as relações mantidas pelos artistas com a ciência têm 

essencialmente um carácter onírico e lúdico, com ligações à magia ou à 

fantasia, e não propriamente uma estrita racionalidade. Desta forma, nem 

sempre se estabelece a ligação com base no progresso, uma vez que 

concepções heterogéneas ou contraditórias podem coexistir e fazer parte do 

pensamento do artista, o qual opta por recolher diferentes possibilidades 

para a construção do seu próprio universo.  

 

                                                
8 Os gregos, tais como Demócrito e Lucrécio, acreditaram que a luz consistia em pequenas partículas 
— os corpúsculos — emitidos por uma fonte de luz e que essas partículas estimulavam a percepção da 
visão dos olhos do observador. Newton usou essa teoria das partículas para explicar a reflexão e a 
refracção da luz. Em 1678, Cristian Huygens, um dos contemporâneos de Newton, conseguiu explicar 
muitas das outras propriedades da luz, ao propor que a luz seria uma onda. Em 1801, Tomas Young 
mostrou que os feixes luminosos podem interferir uns com os outros, o que deu forte suporte à 
teoria ondulatória. Em 1865, Maxwell desenvolveu uma teoria brilhante de ondas electromagnéticas, 
que viajam à velocidade da luz e, nesta altura, a teoria ondular da luz parecia estar estabelecida. 
Porém no início do século XX, Max Planck voltou à teoria das partículas de luz, para explicar a 
radiação emitida por objectos quentes. Einstein usou então a teoria das partículas, para explicar como 
os electrões são emitidos por um metal exposto à luz. 
Hoje, os cientistas vêem que a luz exibe características de onda, em algumas situações e, 
características de partícula, noutras situações — dualidade onda partícula. (Jewett, 2004:1094) 
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No desenrolar do século XX, nomeadamente na década de 1950, o 

conceito do real foi manifestamente abalado pelos avanços científicos, o que 

destabilizou a serenidade transmitida pelo conhecimento de uma realidade 

que, afinal, se converteu num achado em que nada é o que parece.  A 

desmaterialização e a artificialidade da obra de arte apareceram aliadas à ideia 

de que poderia haver mais do que uma possibilidade, única e irrefutável, da 

realidade. A volatilização da matéria e a oscilação entre o material e o 

imaterial totalizaram o trabalho de alguns artistas contemporâneos, 

interessados em explorar um novo campo enérgico, tais como Marcel 

Duchamp, Yves Klein e Joseph Beuys, os quais trabalharam o ar, o fogo, a luz 

e o espaço, enquanto novas matérias de tradução plástica. Estes artistas 

firmaram as invisibilidades que comportavam a obra: o programa, o projecto 

e a intenção, ainda que utilizando materiais físicos, reivindicavam a obra, não 

como matéria, mas como suporte conceptual. A forte direcção espiritual 

comprometeu o seu trabalho com matérias como o tempo, a linguagem, as 

ideias e as emoções.   

Contudo, o carácter desmaterializante da obra de arte, segundo John 

Rajchman, filósofo e actualmente professor na Universidade de Columbia, em 

Nova York, é hoje um foco que recai sobre as novas tecnologias electrónicas 

ou pós-industriais.  As novas tecnologias são alegadamente um processo de 

desmaterialização de desterritorialização — perda de proximidade, de local, 

de centralização; já nada parece real ou localizável — tudo é flutuante. 

De acordo com o primeiro modernismo industrial, a imaterialidade e a 

leveza aliaram-se no significado de independência do contexto ou do local. A 

introdução de matérias translúcidas como o vidro, para atribuir leveza e luz 

às formas, ou a diminuição do peso das estruturas, no preceito de as exibir, 

não só na escultura, mas também na arquitectura, definiram práticas 

desmaterializantes, num sentido de espaço leve e arejado. A libertação dos 

materiais «pesados» deu origem a uma nova moralidade do claro e 

transparente, livre dos constrangimentos dos materiais terrenos tradicionais. 

Os modernistas revestiram a leveza com um sentido de temporalidade, 
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enquanto ruptura e libertação do «peso» do contexto tradicional. Para 

Rajchman, a rarefacção ou purificação de toda a materialidade desnecessária, 

próprias do modernismo e construtoras de uma leveza óptica e geométrica, 

define uma verdade exposta, encerrada e imobilizada, em vez de uma 

possibilidade múltipla libertada.  

A leveza poderá agora desfazer a sua longa identificação com a 

imaterialidade e a transparência, devendo ser capaz de reinventar outro tipo 

de abstracção para além da forma geométrica imaterial modernista.  

O mundo da abstracção encontra-se assim reaberto, para que seja 

repensado. E para repensar a abstracção “é preciso outro tipo de teoria sobre o 

que é pensar abstractamente”. Na arte, significa uma perspectiva mais caótica 

ou informe que não se fundamenta apenas na oposição à figura ou à imagem. 

A abstracção deverá ser agora entendida como a invenção de outros espaços 

com modelos originais de misturas ou configurações reunidas, bem como o 

afastamento dos princípios composicionais de forma/fundo. (Rajchman, 2002) 

 

LUZ 

“Esta peça de equipamento de luz pode ser usada para se chegar a inúmeras 

conclusões ópticas, e parece-me a mim correcto que o desenvolvimento destas 

tentativas sejam continuadas, como planeado, como uma maneira de alcançar o 

desenho de luz e movimento.9.”   

Moholy -Nagy  

 

A luz, enquanto matéria plástica, também é hoje, própria da imagem digital 

e do seu módulo luminoso — o pixel — e possui a qualidade de se formar e 

deformar incessantemente, trabalhando e modelando, com este princípio, o 

espaço e a forma. 

                                                
9 Moholy-Nagy, László “Light-Space-Modulator” in http://www.mediaartnet.org/works/licht-raum-
modulator/ (2006/05/05; 16h) Tradução livre do Inglês. 
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Os primeiros intentos em construir com a luz uma linguagem plástica 

remetem para o século XVIII, com as investigações levadas a cabo pelo 

matemático Louis-Bertrand Castel, que relacionou o som à cor, partindo do 

princípio que ambos seriam produto de vibrações. Empenhou-se na 

construção de um órgão ocular — “Clavecin Oculaire” — instrumento 

musical que incorporava cristais de cor. As ideias de Castel viriam 

posteriormente a ser estudadas e aplicadas em projectos de outros que 

tentavam explorar, igualmente, a relação da luz, cor e som.  

Thomas Wilfred, em 1919, criou o “Clavilux”, uma série de espelhos 

ajustáveis e cristais coloridos, manipuláveis a partir de um tabuleiro, os quais 

filtravam a luz, que era projectada sobre ecrãs em diferentes efeitos de 

gradação de cores. Thomas Wilfred10 pretendeu expressar uma realidade 

cósmica, o que designou por fluxo rítmico universal. A ideia de procurar 

outras realidades mais completas inspiraria, anos mais tarde, as inquietudes 

das vanguardas do século XX. (Chavaria, 2002) 

Moholy-Nagy criou, em 1922, o “Modulador Espaço–Luz” uma máquina 

giratória que projectava sobre as paredes envolventes uma sucessão de 

sombras móveis. Enquanto máquina geradora de ambientes sensoriais, este 

objecto trabalhava o espaço e o seu mecanismo funcionava como elemento 

revelador da luz. O “Modulator” pode ser visto como um prolongamento do 

teatro de sombras, como uma antecipação dos sistemas de projecção e das 

esculturas com base em luz artificial. Moholy-Nagy estudou nos seus 

trabalhos os fenómenos ópticos e a sua percepção e pôs também em causa o 

conceito de produção e de reprodução na arte.  

 

 
Figura 1 Laszló Moholy-Nagy, “Modulador Espaço-Luz”, 1930.  

                                                
10 Thomas Wilfred fundou em 1930 o Art Institute of Light de Nova York que durou treze anos e 
levou a cabo uma série de investigações sobre as possibilidades das aplicações artísticas da luz. 
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O uso da tecnologia para explorar e entender a escultura tornou-se mais 

significativo nos trabalhos dos últimos vinte e cinco anos do século XX. 

(Kelly, 2004) Artistas como Nicolas Shöffer (“Sapciodynamics”, 1961), Heinz 

Mack (“Lichtkette”, 1966), Otto Piene (“Klasisches Licht-Ballett”, 1961) 

reconheceram na luz possibilidades plásticas para novas traduções do espaço 

e da forma. Espelhos, metais reflectores, materiais fluorescentes, tubos de 

néon, aliados por vezes a mecanismos geradores de movimento, foram 

algumas das opções para propor outras realidades do visível.  

A história das novas tecnologias como o LASER, o vídeo, a holografia, os 

dispositivos interactivos e os ambientes virtuais permitiu a deambulação 

entre os dois pólos da imaterialidade e da materialidade. A matéria é 

encarada sobre o seu aspecto material, denso, mas também na sua dimensão 

energética, electrónica ou abstracta. Com a introdução do digital, 

analogamente contrapôs-se a dimensão intangível dos programas, códigos, 

expressões matemáticas e cálculo complexo a uma outra a das máquinas e 

suportes utilizados, onde as imagens incarnam à procura da sua materialidade. 

Os processos de desmaterialização propõem-se, antes de mais, resistir aos 

territórios aparentemente fixados do imaginário e do simbólico.  

 

Com a utilização do computador, a escultura pode, presentemente, oscilar 

entre a beleza do cálculo, programação e o “brilho” que impregna as imagens, 

como são exemplo os trabalhos digitais dos artistas11 Karl Sims, ou de 

William Latham. A imagem numérica é considerada matéria luminosa, 

electrónica e se na arte, a obra surge pelo encontro de dois factores, matéria 

e forma, a interposição de aparelhos, dispositivos e máquinas controladas por 

computador, nos processos criativos, não suprime a sensação de se estar a 

trabalhar sobre uma matéria e forma, ainda que digitais.  

A matéria digital é hoje entendida como uma substância “viva”, energética, 

com propriedades cada vez mais complexas, que permite à escultura 
                                                
11 Falaremos mais aprofundadamente sobre os seus trabalhos, pelo seu aspecto generativo, no IV 
capítulo. Karl Sims em: http://web.genarts.com/karl/ William Lathan em: 
http://www.doc.gold.ac.uk/~mas01whl/index.html,  
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acontecer na relação entre o virtual e o físico, o indivíduo e o público, a 

realidade e a simulação, a percepção e a experiência. 

Outros conceitos aparecem agora associados à utilização dos mecanismos 

de luz. “Light on the Net”, 1996, uma escultura de luz do artista Masaki 

Fujihata, instalada no Center West of Tokyo, no Japão, que leva a cabo o 

conceito de telepresença, implementado pela Internet, o espaço público 

digital. A partir de um site, o internauta podia intervir, em tempo real,  com a 

obra, ligando ou desligando qualquer uma das luzes, de um grupo de 49, 

assistindo à transformação da escultura através de um webcast. Tal como 

Fujihata a designou, “Light on the Net” é uma experiencia poética em 

telepresença, uma outra proposta na integração e exploração da luz, 

enquanto elemento escultórico. 

 

 

SOM 

“Comecei a aperceber-me que a recolocação de uma fonte de som ambiente num 

novo contexto iria alterar, radicalmente, o significado acústico da fonte de som 

ambiental. Concebi uma tal recolocação, em termos esculturais, porque os sons 

ambiente são escultóricos, na medida em que, pertencem a um espaço em 

particular. Para fazer sobressair um som ambiente, o acto de o recolocar teria uma 

considerável importância estética.12”     

Bill Fontana 

 
 

Para além da sua vertente musical, a utilização do som motivou artistas e 

movimentos, desde o início do século XX, desencadeando o movimento da 

Sound Art. Esta nova arte elegeu o som, o estudo da sua propagação e 

impacto, enquanto objectivo central na obra. Foi levada a cabo por 

movimentos como o Futurismo Italiano, o Dadaismo, o Surrealismo ou o 

                                                
12 Fontana, Bill. “The Relocation of Ambient Sound: Urban Sound Sculpture” in 
http://www.resoundings.org/Pages/Urban%20Sound%20Sculpture.html (2007/02/08; 01h) Tradução 
livre do Inglês. 
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Fluxus, que impulsionaram práticas no contexto artístico como o happening, a 

performance, a instalação, a noção de site-specific e, mais tarde, a vídeo-arte, 

propostas que reformularam o espaço da arte e ampliaram o campo da 

produção artística, tendo contribuído para que a Sound Art se desenvolvesse. 

A exploração do som surge da intenção de o confrontar com outras artes 

para além da música. Rui Pereira Jorge, professor na Universidade Lusófona 

de Humanidades e Tecnologias de Lisboa, fala-nos acerca do som e da 

desmaterialização da obra de arte, segundo este, os princípios ideológicos da 

arte conceptual estarão na génese da Sound Art. A arte conceptual tem como 

pretensão desviar a atenção do elemento material e não considera que este 

seja o mais decisivo na obra, ainda que possa estar presente, ele é mero 

acessório no intuito de descobrir o signo e os seus sentidos mais recônditos. 

Este processo desmaterializante da Sound Art foi difundido, sobretudo na 

década de 70, por artistas, como Laurie Anderson, Pauline Oliveros, Dennis 

Oppenheim, Bruce Naumann, Brian Eno, Nam june Paik ou Max Neuhaus, os 

quais estiveram preocupados com as questões da propagação do som no 

espaço, o impacto deste no ouvinte e a relação do som com os objectos. Os 

projectos artísticos que exploraram o som, enquanto volume plástico, deram 

acesso a um novo território perceptivo. 

A Sound Art ocupou-se da relação entre a fisicalidade e as preocupações 

esculturais e espaciais como o movimento, a massa, a acumulação e a 

desintegração e, tal como a escultura, existe no tempo. A 

interdisciplinaridade e o uso de técnicas criativas como a colagem, a 

repetição, a manipulação espacial e o processamento de sinal, surgiram no 

sentido da procura de novos sons recorrendo, por vezes, à síntese e aos 

meios tecnológicos disponíveis13.    

Para Rui Pereira Jorge, “ Sound Sculpture é um conceito que poderá parecer 

contraditório, na medida em que levanta uma questão: como falar de uma 

escultura feita de um material que não existe ou, pelo menos, que não 

                                                
13 Nos anos 30/40, John Cage, introduzia nas suas composições amostras de sons não musicais, ruídos, 
por vezes sintetizados, explorando outros recursos como gira-discos e microfones. John Cage 
antecipava desta forma, o que nos anos 80 viria a designar-se de sampler. (Pereira Jorge, 2002) 
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permite uma referência objectual, material, possibilitando a sua existência em 

termos de permanência, como é o caso do som?” (Pereira Jorge, 2002: 217)  

Se acreditarmos que a escultura não se reporta apenas ao material e ao 

visível, mas acima de tudo, ao espaço e ao tempo então, sem relutância, 

entendemos o som como parte integrante do território escultórico, 

elemento construtivo do espaço existente no tempo.  

O som permite ao espectador experienciar sensações e emoções, na 

relação sinestésica entre este e outros meios de expressão, na medida em 

que influencia e altera a forma como apreendemos o espaço. A escultura é 

sensível às propriedades espaciais do som, tais como, reverberação, volume e 

efeito e utiliza-as como formadoras de realidades, capazes de transportar o 

público para outros espaços, outras dimensões. O som também preenche, 

ocupa espaço, parcialmente ou até à saturação e, embora matéria fluida, 

renuncia a ideia de vazio. 

As possibilidades do áudio digital sintetizado, ou seja, da sintetize musical e 

ainda dos sistemas de projecção tridimensional, incidem na capacidade de 

interacção, através da captação, modelação e transmissão de som em tempo 

real.  As esculturas sonoras, a partir da manipulação electrónica, encorajam a 

utilização da sample de forma criativa.  

 

O artista conceptual Paul D. Miller14, também conhecido por Dj Spooky that 

Subliminal Kid preocupa-se com a circulação da arte na complexa cultura dos 

media digitais, nomeadamente, com a actuação do “som,” enquanto teatro 

invisível, onde a distinção entre a arte do som, informação e os meios de 

produção digitais são vistos como ferramentas para o espírito criativo, num 

mundo que está cada vez mais ligado em rede de formas inesperadas e, por 

vezes, surpreendentes. A premiada compilação de ensaios “Rhythm Science” 

de Paul D. Miller, 2004, é um manifesto de criação de arte a partir do fluxo 

de padrões no som e na cultura, “the changing same”. Miller explora as 

ligações entre estética baseada em colagens e aquilo a que chama políticas de 

                                                
14 Paul D. Miller em: www.djspooky.com/ 
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percepção. O seu trabalho artístico emprega uma grande variedade de música 

criada digitalmente e multimédia, para criar um tipo de escultura pós-

moderna, inscrito na tradição de compositores como John Cage e Afrika 

Bambaataa. Miller descreve como um artista, navegando em infinitas 

possibilidades de compor a mistura de ideias culturais e de objectos que nos 

bombardeiam, utiliza a tecnologia e a arte para criar algo novo e expressivo e 

infinitamente variável. A tecnologia proporciona o método e o modelo; a 

informação na Web, tal como os elementos de uma mix, não permanece num 

só sitio. A tecnologia é o meio que trás ao artista a consciência do mundo 

exterior. Spooky, a persona construída por Miller, surge primeiramente 

enquanto projecto artístico conceptual no qual Miller reconheceu a 

oportunidade de “codificar a sintaxe generativa para novas linguagens de 

criatividade”. 

 

Das relações entre informação sonora externa e interna ao computador 

geram-se metáforas interessantes. Combinações de sequências para edição e 

produção de pequenas peças originais decorrem da geração e modelação de 

som proveniente do ambiente sonoro externo. Assim, a criação de samples 

ou processamento de som em tempo real, a partir deste conceito, implica o 

espectador na obra sonora.   

As possibilidades dos sistemas wireless e os protocolos universais, como o 

MIDI,  proporcionam o controlo externo dos sistemas digitais propostos à 

interactividade. É possível sincronizar imagem e áudio, vídeo e áudio, gráficos 

e áudio e, muito importante, gesto e áudio admitindo que o áudio digital 

possa ser gerado, impulsionado, modelado pela nossa presença ou 

participação. Exemplo deste tipo de som reactivo/interactivo são os sistemas 

de realidade virtual, dos quais falaremos mais adiante, os quais incorporam 

sistemas de projecção acústica tridimensional. 

 

Max Neuhaus, artista pioneiro em actividades de Sound Sculpture, interessa-

se pelo espaço público e nele intervém com instalações sonoras, propondo a 
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apreensão tridimensional do espaço através do som, enquanto fenómeno 

físico. “Times Square” é uma peça sonora permanentemente instalada, desde 

1977, entre a Broadway e a Seventh Avenue, em Nova York, para a qual 

Neuhaus utilizou a acústica dos túneis de acesso às instalações subterrâneas 

do metro e sujeitou o som à alteração de timbre provocada pelo próprio 

ambiente físico, recorrendo ao computador para controlar a mistura e o 

volume dos sons. A massa de som gerada baseia-se na alteração de 

frequência do registo de som da cidade, pessoas e trânsito. Esta massa 

modifica-se ao longo do tempo e vai concordando com o envolvimento 

sonoro. É possível que muitos dos transeuntes não se apercebam da sua 

presença, no período do dia, uma vez que o som é afrontado pelo ruído 

próprio de uma cidade acordada e em plena actividade, no entanto, no 

período da noite, sem a habitual frequência de trânsito, a sua audibilidade 

ganha outra performance. Max Neuhaus15 diz-nos que tal como uma escultura 

material, a qual, se altera com a incidência de luz, uma escultura de som 

altera-se com o envolvimento sonoro. Contudo, se a primeira apela 

fortemente à observação, essencialmente retiniana, na percepção da forma e 

ainda à nossa consciência, a segunda invoca antes a percepção da forma, do 

espaço e do lugar, conseguida através do ouvido, experiência sensorial de 

grande intensidade, na medida em que também interfere com o nosso 

subconsciente. 

 

 

 
Figura 2 Max Neuhaus, “Times Square”, 2002. 

 

 

                                                
15 Max Neuhaus em: http://www.max-neuhaus.info/audio-video/ (O vídeo sobre a instalação referida no 
texto encontra-se disponível para visualização) 
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Se o som surge como elemento único, constituidor da obra escultórica, 

então poder-se-á dizer que a obra é feita de som. As qualidades esculturais 

do som são hoje exploradas com outras possibilidades acústicas — as digitais. 

Neste sentido, o áudio dá-se a outros processos de edição mais rápidos que 

usam aplicações computacionais. Referimos ainda a sua complementaridade 

com a imagem, gráficos 3D ou vídeo, e com sistemas de realidade virtual, os 

quais conectam  amplificação sonora e visual. Com todos os media traduzidos 

em código binário, a comunicação entre estes é facilitada e a sincronização 

entre som e imagem torna-se bipolar: o som pode gerar ou afectar a imagem, 

inversamente a imagem pode gerar ou afectar o som. Desta forma, imagem e 

som são aliados na construção da tridimensionalidade perceptível. 

 

 

VÍDEO-ESCULTURA    

Ao longo da história das artes, a imagem em movimento foi-se situando, 

pouco a pouco, no centro das atenções e evoluiu notoriamente até finais do 

século XX16. O vídeo surgiu num momento de grande agitação cultural e 

artística, contribuindo para as transformações artísticas dos anos 60 e 70. 

Neste intenso período artístico, propício à experimentação, o vídeo 

explorou a realidade televisiva, a qual se pronunciou enquanto forte 

conteúdo plástico e não ficou alheio à sua capacidade de registo em tempo 

real. O vídeo imputou tactilidade à imagem. O carácter táctil do vídeo levou 

artistas como Steina e Woody Vasulka17 à tentativa de produção de imagens 

“palpáveis”, uma espécie de escultura electrónica, da qual emerge luz que irá 

formar e embutir de vida outros objectos. O trabalho deste casal continua à 

                                                
16 A partir das décadas de 40 (U.S.A) e 50 (Europa) aparecem os sistemas de difusão da televisão 
actualmente em uso e, em 1953, podia já ver-se a cores. A imagem vídeo é uma imagem transposta em 
sinal eléctrico que varia no tempo. A informação visual é codificada ou representada através de 
alterações na amplitude desse sinal. Encontra-se dividido em tramas ou fotogramas, em que por sua 
vez a trama é constituída por um conjunto fixo de linhas de varrimento horizontal. 
 
17 Steina e Woody Vasulka em: http://www.vasulka.org/ 
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procura da tangibilidade na imagem videográfica, inicialmente conseguida com 

a modelação, a partir da conexão da saída de sinal de áudio à entrada de sinal 

vídeo de um monitor.  

 

 

 

Figura 3 Vasulka, “Discs”, 1970. 

 
 

A televisão constitui, ainda hoje, um meio de comunicação com enorme 

impacto social, modificando profundamente as nossas maneiras de ver e 

pensar. Embora muito houvesse a dizer sobre esta questão, interessa-nos 

apenas referir a rápida difusão da televisão e ainda as sugestões que 

introduziu na arte, o discurso próprio dos programas de televisão, a 

plasticidade da imagem e do som e o módulo que constitui o aparelho 

televisivo.  

Do ponto de vista técnico, os Estados Unidos forneceram o primeiro 

contingente de artistas de vídeo. Rapidamente, foram colocados à disposição 

dos artistas americanos, materiais e máquinas facultados pelos grandes canais 

televisivos e isto permitiu impulsionar a vídeo-arte americana que, durante 

algum tempo, se desenvolveu a passos largos relativamente à Europa, num 

favorecimento à experimentação televisiva.  

Para todos os que integraram movimentos que abraçavam as várias artes, 

como os artistas Fluxus, este meio de comunicação rapidamente ganhou a 

configuração de uma base de dados mundial. A história do Fluxos fez-se de 

happenings, performances, instalações e concertos onde, muitas vezes, o 

aparelho ou a imagem televisivos se integravam. A génese da vídeo-escultura 

esteve tanto na vídeo-arte como neste contexto de experimentação: por um 

lado, artistas americanos como Cage, Rauschemberg, Cunninghanm, David 



CapítuloI - Escultura Desmaterializada 

  33 

Tudor e outros, por outro lado, os artistas Fluxus, tais como, Nam June Paik 

e Wolf Vostell, exemplos incontornáveis do interesse artístico pelos media 

electrónicos.  

Paik e Vostell estavam ambos interessados na utilização experimental, 

caótica e contestatária, do que seria à partida apenas um meio de 

comunicação de massas — a televisão e o aparelho televisivo. O interesse de 

Paik desde logo se repartiu, tendendo tanto para a imagem televisiva, na 

possibilidade de alterar e deformar o discurso da televisão, a partir do 

tratamento da «matéria videográfica», como para o próprio aparelho 

televisivo, enquanto módulo luminoso o qual se podia empilhar, acumular em 

forma de pirâmide, cruz ou muro escultural. O princípio da «colagem» 

permitia-lhe intervir sobre a imagem, perturbando o que seria um programa 

televisivo mundano. Paik18 incorporou assim a imagem videográfica na 

escultura, matéria energética, luminosa, explorando o potencial estético da 

televisão, ao reconhecê-la enquanto objecto artístico e meio expressivo 

imperante na época. Construiu muros de vídeo, onde a imagem é repartida 

por vários ecrãs, como é exemplo a monumental torre — “Tadeikson”, 

exibida em 1988 em Seoul — formada por 1003 monitores ou ainda — 

“Vénus”, 1978 — uma imensa espiral de televisores, onde o movimento da 

imagem se propaga, circulando de um monitor para o outro, gerando 

múltiplos efeitos e ritmos visuais.  

Paik salientou a constante mudança da realidade na imagem televisiva, ao 

dispor os aparelhos de forma inesperada, interferindo nas imagens 

apresentadas, distorcendo-as. A vídeo-escultura de Paik ganhou ainda o 

estatuto de objecto performativo visual e musical, interactivo. Em “TV 

Cello”, 1971, projecto de um violoncelo televisivo desenhado para ser 

executado pela violoncelista Charlotte Moorman, Paik estabeleceu uma forte 

relação entre a imagem videográfica e o conceito de instrumento. “TV Cello” 

é constituído por três televisores, montados de forma a sugerir o corpo de 

um violoncelo e por um pescoço, braço e cordas reais de violoncelo, 

                                                
18 Nam June Paik em: http://www.paikstudios.com/ 
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juntamente com microfones — pickups — para ser tocável. Os microfones, 

para além de produzirem som, transmitiam sinais electrónicos aos 

televisores, os quais não só reproduziam imagens em tempo real, captadas 

por câmaras de vídeo durante a performance, como ainda outras imagens 

pré-gravadas.  

As ideias de Paik, relativamente à imagem videográfica, foram sempre no 

sentido do vídeo enquanto matéria plástica visual bruta que pode ser 

cortado, colado, modelado e transfigurado. Deste espírito nasceu um outro 

conceito para o vídeo — o loop. O loop, em contexto computacional, é uma 

sequência de programas executável repetidamente.  

 

 

 

Figura 4 Nam June Paik & Charlotte Morman, “TV Cello”,  1971. 

 
 
 

O vídeo digital introduziu a imagem em movimento num novo ritmo visual, 

não linear e o loop conferiu-lhe cadência, ou seja, a imagem que se repete 

vezes sem conta à semelhança de um “quasi-infinito” de M.C Escher. Com 

esta ideia de infinitude, o escultor Fabrizio Plessi19, ultima a vídeo-escultura. 

Grande parte do seu trabalho compromete o aparelho televisivo, 

amontoado, empilhado e conjugado, tal qual um módulo (“Mare di Marmo”, 

1985). As suas esculturas, para além de integrarem televisores, elegem o loop 

                                                
19 Fabrizio Plessi em: http://www.plessi.it/ 
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enquanto elemento videográfico fundamental para completar o sentido à 

obra, (“Liquid Time II”, 1993; “Foresta di Fuoco”, 2002; “Digital Fall”, 2003). 

Que alterações o vídeo digital introduziu na escultura que o cinema não o 

possa já ter feito?  Conferiu-lhe propriedades luminosas e cintilantes, 

próprias da sua matéria energética, características modulares próprias da 

compartimentação da informação, considerando que cada ponto da imagem 

tem uma intensidade eléctrica correspondente ao grau de iluminação de cada 

zona considerada e imprimiu à escultura um ritmo visual distintivo, 

introduzido pela apresentação não linear e pelo loop. O vídeo reformulou o 

enquadramento espácio-temporal da imagem em movimento com a 

possibilidade da transmissão em directo, ou seja, o tempo real que potencia a 

interactividade dos media.  

Os aspectos formais e conceptuais do vídeo reforçam-se ainda no facto 

deste poder ser projectado sobre diversas superfícies. O vídeo procura a 

imagem da sua figura e luz, na matéria circundante, através dos sistemas de 

projecção, resignado ao que era proposto pelo Modulador de Nagy. A 

projecção da imagem e o seu desígnio escultórico remete-nos ao trabalho do 

artista Tony Oursler20, o qual explora as potencialidades da projecção de 

vídeo sobre escultura em cerâmica, vidro, tecido, madeira, esponja, resina ou 

água, como é exemplo “Underwater (Blue/Green)”, de 1995, ou ainda sobre 

outros elementos, tais como, edifícios, árvores e fumo, como em “The 

Influence Machine”, 2000.  

Para Oursler, a tecnologia é tanto capaz de nos controlar como de nos 

desumanizar enquanto espécie. Por um lado, esta compele-nos, por outro 

lado, intimida-nos. Este aspecto interessa especialmente a este autor o qual, 

através da escultura, explora os media, como a projecção de vídeo e áudio 

sobre corpos escultóricos que passam, desta forma, a ter vida. Rostos ou 

ainda apenas olhos, bocas e narizes, elementos individualizados do corpo, são 

projectados sobre formas concretas, constituindo personagens dependentes 

dos dispositivos técnicos para existir. O seu trabalho baseia-se no processo 

                                                
20 Tony Oursler em: http://tonyoursler.com 
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de percepção, no qual o elemento tecnológico se encontra sempre presente, 

como que à procura de uma relação entre o mecanismo técnico e a 

dominação obscura dos meios de comunicação.  

 

 

 

 

 
 

Figura 5 Tony Oursler, “The Influence Machine”, 2000. 

 
 
 

Oursler lida com a omnipresença da tecnologia, dando visibilidade aos 

dispositivos tecnológicos que utiliza, invertendo a história da projecção, a 

qual é marcada por uma crescente invisibilidade do dispositivo mecânico, 

sendo os espaços cénicos que recria, profundamente caracterizados pela 

acumulação de dispositivos visuais e acústicos.  

As projecções em fumo ou luz propõem ainda materiais, enquanto espaços 

de inscrição da imagem, que se encontram em permanente reconfiguração, 

volatilizados e desmaterializados. 

O trabalho videográfico de Oursler é fundamental para a construção de 

diálogos no seu trabalho. A imagem de vídeo, ao ser projectada nas 

diferentes superfícies, é dramatizada. O objecto atribui-lhe relevo emocional 

e agrava-lhe o sentido. O seu trabalho combina o forte carácter de 

apresentação teatral com a tecnologia.  
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Figura 6 Tony Oursler, “SSS” e “MO”, Lisson Gallery 2003. 

 
 

 
Em “Mansheshe”, 1997, instalação do foro político, Oursler projectou 

sobre superfícies ovais, em vidro e cerâmica, rostos falantes que olham 

atentamente para a câmara ou público. Cada uma destas faces híbridas e 

falantes expressava aforismos sobre diferentes temas tais como, a 

sexualidade, religião, identidade e relações interpessoais. Ao confrontarmo-

nos com estes indivíduos, estamos perante a relação entre a substância e 

ilusão da escultura, a qual, em Oursler, se torna muitas vezes desconcertante, 

porque interfere no nosso espaço, físico e mental. As personagens ainda que 

biomórficas, constituídas apenas por fragmentos da anatomia humana, 

ganham tamanha vida própria que parecem recordar-nos que, por detrás da 

parafernália de invenções tecnológicas, a nossa humanidade e a necessidade 

que sentimos em comunicar agrava-se, algo que fica subentendido em cada 

pêlo, veia ou músculo. (King, 2005) O testemunho de Oursler é um exemplo 

de como a escultura incorpora a tecnologia, para reflectir sobre a relação 

entre sociedade actual e tecnologia vigente. 

O artista Gary Hill inseriu os dispositivos de vídeo no seu trabalho e 

descreveu a sua fluidez como sendo uma libertação radical do pensamento, 

permitindo uma espécie de realização em tempo real, qual “pensamento em 

voz alta”. As imagens de vídeo, no seu trabalho são fragmentadas, 
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frequentemente reduzidas a detalhes, parecendo querer questionar o tempo, 

a linguagem, o som e a nossa percepção. A reflexão que este autor faz sobre 

a imagem videográfica descortina a estrutura, própria do vídeo digital, 

compartimentada, fragmentada, de narrativa não linear. 

A artista Patrícia Piccinini21, que também explorou o módulo televisivo e a 

imagem videográfica no seu trabalho, recorreu a uma outra linguagem, a do 

vídeo digital sintetizado. “Plasticology”, 1997-2000 é uma instalação com 50 

monitores de TV, nos quais visualizamos uma flora sintetizada em 

computador, com plantas que se movem ao sabor do vento virtual. Num dos 

terminais de televisão, um pássaro igualmente sintetizado é activado por 

sensores electrónicos sensíveis ao nosso movimento e levanta voo assim que 

entramos no perímetro da instalação, regressando apenas quando nos 

voltamos a afastar. 

A possibilidade de criar uma realidade sintética videográfica vem questionar 

a permanência daquela que julgamos ainda ser a “real”. Piccinini sugere uma 

ecologia plástica, artificial, que pode ser entendida como alternativa ou 

substituição da natural existente.  

 

Com a digitalização dos media, as três insígnias, que referimos 

anteriormente, luz, som e movimento, foram conjuntamente importadas para 

o território da escultura convertidas em base de dados. Presentemente, e de 

acordo com Manovich, a base de dados é uma das principais formas culturais 

da contemporaneidade, podendo ser designada de “a nova forma simbólica da 

idade dos computadores”, que perturbou a definição de narrativa. 

Se o pós-modernismo se caracterizou pelas micronarrativas, que se 

opunham às metanarrativas universais, acentuando a diferença e a diversidade 

de cada indivíduo, presentemente, Manovich fala-nos de uma declarada 

oposição à construção de narrativa por parte dos media digitais. Ele diz-nos 

que muitos dos media vigentes não contam qualquer história, não têm início 

nem fim, não têm qualquer desenvolvimento temático, formal ou de outro 

                                                
21 Patrícia Piccinini em: http://www.patriciapiccinini.net/   

 



CapítuloI - Escultura Desmaterializada 

  39 

género, que organize os seus elementos numa sequência, sendo, na realidade, 

colecções de itens individuais, todos com o mesmo significado. 

Manovich justifica a sua perspectiva, dizendo que o utilizador das actuais 

bases de dados tem uma experiência de narrativa totalmente diferente, 

relativamente à de um leitor, de um espectador de um filme, ou mesmo à de 

um visitante de um espaço arquitectónico. Todas estas narrativas, literária, 

cinematográfica, arquitectónica e bases de dados, representam diferentes 

modelos da aparência do mundo. Enquanto forma cultural, a base de dados 

representa o mundo como uma lista de itens, recusando-se a ordená-los e, 

em contraste com a narrativa, cria trajectórias de causa e efeito pelos itens -

— eventos — semelhantes e não ordenados. Consequentemente, conclui 

Manovich, bases de dados e narrativas são naturalmente inimigos, 

“(...)competindo pelo mesmo território da cultura humana, cada um 

reclamando o direito exclusivo para dar sentido ao mundo” 22. 

A escultura transferida para as bases de dados submerge assim numa anti-

narrativa, própria das práticas artísticas experimentalistas. Contudo, intenta 

uma outra, a “narrativa interactiva” ou “hipernarrativa”, como a designou 

Manovich. Relativamente a este intento, Manovich refere poder ser visto 

como a soma de múltiplas trajectórias, possíveis de ocorrer nas bases de 

dados, que supostamente deveria construir uma narrativa interactiva. 

Contudo, a tradicional narrativa linear é apenas uma entre muitas trajectórias 

possíveis neste contexto.  

Desta forma, não significa que a sequência arbitrária aos registos das bases 

de dados possa ser qualificada de narrativa, pois construir essas trajectórias 

não será suficiente para a constituição de uma “narrativa interactiva”. O 

objecto cultural deverá responder a uma série de critérios, o autor deverá 

controlar a semântica dos elementos e a lógica da sua conexão. 

Concretamente, o que nos diz Manovich é que as bases de dados podem 

                                                
22 Manovich, Lev, “Database as a Genre of New Media” in 
 http://vv.arts.ucla.edu/AI_Society/manovich.html (2007/07/07; 03:00 h) 
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suportar uma narrativa, mas nada existe em si mesmas que encoraje a sua 

geração.  

 

Em resumo, neste capítulo referiu-se a história da escultura moderna, nas 

vanguardas do princípio de século XX, que ficou marcada pela esteticização 

da tecnologia e pela sua manipulação, quando integrada no processo de 

criação da obra. Avaliou-se de que forma a escultura foi introduzida num 

novo registo que anunciou os objectos muito mais pela sua construção 

mental do que material, integrando-a na revolução dos media, na sua 

conversão para um código comum — o binário — que remeteu a sua forma 

para a função matemática e algorítmica. 

Procurou entender-se de que forma o bit projectou a escultura numa 

“outra dimensão”, modular e compartimentada, própria dos media e da 

linguagem computacional, e porque é que os novos media digitais foram, no 

virar deste século XXI, a vanguarda cultural, permitindo que zeros e uns 

confiram hoje o talhe à forma escultórica, programável, sujeita a manipulação 

algorítmica.  

Por outro lado, deu-se destaque à emergente cultura dos computadores 

que iniciou uma nova forma de evolução das ideias com impacto, analisando 

de que forma a Web ampliou o território dos memes e nivelou a sua 

transmissão, reformulando o paradigma da propagação cultural, prevendo 

para a escultura, também hoje um meme interconectado nas redes, novas 

oportunidades de propagação e permanência. 

Dentro da mescla da intuição artística e conhecimento científico dos 

períodos vanguardistas, do início e meados do século XX, na qual, a escultura 

procurou outras formas que dinamizassem a nossa atenção, mencionaram-se 

os ritmos cinéticos que contrariaram a sua estática, procurando relações com 

outras disciplinas, tais como, a física e a engenharia, colocando a escultura ao 

serviço do conhecimento, enquanto instrumento investigador. Percebeu-se 

ainda a dinâmica nas artes plásticas, integradora do espectador na obra, que 

invoca a participação deste.  
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No entendimento de que a massa deixou de ser, por excelência, o 

elemento escultural, foi-nos dado explorar como luz, som e movimento 

permitiram estender o escultórico à forma desmaterializada, presentemente 

invocados pela aquisição, manipulação, armazenamento e distribuição de 

informação, traduzidos num código comum — o binário — e remetidos para 

as bases de dados.  

Este capítulo, procurou também rever desmaterialização e artificialidade da 

obra de arte, procurando perceber que estas foram estando sempre aliadas à 

ideia de que poderia haver mais do que uma possibilidade, única e irrefutável, 

da realidade, proposta que foi sendo incitada, tanto pelos avanços no 

conhecimento científico, no princípio do século XX, como pelas perspectivas 

pós-modernistas do final deste. Assim, chegou-se à conclusão de que, 

presentemente, desmaterialização e artificialidade recaem sobre as novas 

tecnologias electrónicas ou pós-industriais, nas quais imperam o flutuante, a 

perda de proximidade, de local e de centralização; e que estão assentes nos 

agentes da representação numérica, tais como, modularidade, automatização 

e variabilidade. 

As novas tecnologias ficaram assim entendidas, como um processo de 

desmaterialização e desterritorialização, propondo-se resistir aos territórios 

aparentemente fixos do imaginário e do simbólico.  

Perante um novo universo plástico de possibilidades modulares, a nossa 

experiência sensível alterou-se, passando a basear-se em noções de 

interactividade e tempo real, hoje, fortemente associadas aos modos de fruir. 

O ciberespaço leva-nos a experienciar o fugaz, o efémero e o fragmentado, e 

a Web — estrutura de comunicação e partilha de informação, por excelência 

modular, espaço social democratizado on-line, interconectado — reportou a 

escultura para o navegável, transitório e indefinido.  

A dimensão intangível do código ampliou as formas de esculpir a luz, o 

som, a imagem, o movimento, através de sistemas de captação, modelação, 

transmissão ou projecção, que parecem recair sobre as capacidades de 

interacção, geradoras de translações para a forma escultórica. A manipulação 
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electrónica e o discurso aberto são hoje a sintaxe generativa de novas 

linguagens criativas para a escultura.  

Uma vez que, com a introdução dos novos media, a escultura procura ser 

dinâmica, interactiva e actuadora, neste capítulo questionou-se também a 

ideia de “narrativa interactiva”. 

Ficou claro que o artista não perde a sensação de estar a trabalhar sobre 

uma matéria e forma, ainda que digitais, faltará agora saber que meios e 

tecnologias a escultura utiliza para se definir no código digital, virtual, 

tridimensional, e que reaproveitamento faz dos media, anteriormente 

acumulados, ou que propostas de desrealização apresenta. 
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CAPÍTULO II  

ESCULTURA DIGITAL 
 

"Sempre se esperou da escultura que a sua qualidade dependesse, em grande 

parte, da utilização que faz dos media o que, neste caso, se deverá traduzir pela 

utilização que faz das tecnologias ao seu dispor e, muitas vezes, até da sua possível 

combinação.23"   

Vítor Flores  

 

“Fazer escultura não é criar um adorno para o mundo. É investigar o meio.24”   

Tony Cragg  

 

 

Neste capítulo, falaremos do actual modelo digital de criação e visualização 

para a escultura, procurando articular os processos e tecnologias, que esta 

utiliza para se inscrever no ambiente virtual, com as recentes e reformuladas 

concepções de espaço e tempo digitais, e propostas de virtualização e 

imersão. Tentaremos assim perceber de que forma a escultura digital se 

ajustou aos avanços recentes, em técnicas de aquisição de dados, de desenho, 

modelação e visualização, assistidas por computador.  

Segundo Lev Manovich, a ideia de uma epistemologia visual recebeu um 

novo fôlego, na era dos computadores, justificando a versão informatizada da 

«desfamiliarização» dos pontos de vista, outrora praticada pela vanguarda, 

presentemente traduzida por gráficos interactivos 3D, que permitem ao 

utilizador visualizar qualquer objecto de um ponto de vista arbitrário e 

compreender a respectiva estrutura.  

                                                
23 Flores, Victor. "Escultura Digital: Para uma Nova Declinação da Matéria e do Tacto." in Revista de 
Comunicação e Cultura CALEIDOSCÓPIO 2001, p.27 
24 Tansini, Laura. “Sculpture To Enlarge Our Reality A Conversation with Tony Cragg” in Sculpture 
Magazine. Maio 2004, p.37. Tradução livre do Inglês. 
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Estes pontos de vistas «não-familiares», defendidos por Moholy-Nagy, 

Rodchenko e pelos seus seguidores, tiveram grande impacto nas vanguardas 

dos anos 20, nomeadamente na Rússia e na Alemanha, ao sugerirem novas 

formas do olhar, relativamente aos objectos, tornadas símbolo da experiência 

da modernização, enquanto instrumentos auxiliares da concretização dessa 

mesma modernização.  

Manovich  descreve-os como “(...)registos da nova quinta-essência das 

modernas experiências visuais — o que resultava ao olhar a realidade a partir 

de um arranha-céus, de um carro em movimento, de um avião. Por outro 

lado, eram metáforas perfeitas da modernização, com a velocidade, o seu 

caos, os seus novos ritmos e a sua arquitectura geométrica. Constituíam 

ferramentas de purificação da percepção com o fim de introduzirem um novo 

regime de «higiene visual», uma espécie de nova visão biológica apropriada ao 

Novo Homem e à Nova Mulher da modernidade. “ (Manovich, 2000: 430) 

Esta analogia aos gráficos 3D interactivos com os pontos de vista não 

familiares, defendidos no início do século XX pressupõe que a visualização 

3D, enquanto ferramenta essencial para a «desfamiliarização» actual e 

dependente de um simples movimento do rato para mudar a perspectiva da 

cena no computador, seja também uma revolução do nosso olhar, revolução 

digital e virtual da nova visão. 

 

CONVERSÃO DE ÁTOMOS EM BITS — 3D CÓDIGO EM RELEVO 

O uso do multimédia ampliou as possibilidades estéticas de transcrição e 

visualização da tridimensionalidade, segundo William V.Ganis, o termo 

“escultura digital” terá abrangido inicialmente obras como as de Nam June 

Paik, Gary Hill e outros, que agregaram o computador ou a projecção de 

vídeo ao seu trabalho artístico. 

As origens da escultura digital remetem-nos assim para as primeiras 

aplicações práticas de computação, que estiveram inicialmente ao serviço de 

áreas, tais como, a defesa militar ou o desenho e a manufactura assistidos por 
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computador, em aeronáutica ou indústria automóvel. Todavia, rapidamente 

os escultores reconheceram as oportunidades concedidas por estes meios 

para a exploração da tridimensionalidade. 

 

O termo “escultura assistida por computador” foi introduzido em meados 

do século XX, quando das primeiras experiências de Pierre Bézier, 

engenheiro francês criador das curvas e superfícies de Bezier, que são hoje a 

base da maior parte dos sistemas gráficos ou aplicações de design para 

computador. Mais tarde, esta designação sofreu algumas alterações: 

“Escultura numérica”, “Info-escultura25”, “Robô-escultura26” ou “Tele-

escultura” 27, no entanto, todas as expressões se referem a actividades de 

desenho, modelação e visualização e controlo em computador da forma 

tridimensional. Designam processos de modelação digital, digitalização 3D de 

objectos concretos para eventual alteração da forma, através do tratamento 

de dados informáticos. 

Christian Lavigne, matemático e fundador do grupo artístico internacional 

Ars Mathématica, pioneiro nestas novas disciplinas, refere-se ao facto de a 

primeira escultura transcontinental — “tele-escultura” — ter tido lugar, em 

Setembro de 1995, na Intersculpt28, exposição de “robô-escultura”, “tele-

escultura” e vídeo-conferência.  

A “Ciberescultura”, termo também introduzido por Lavigne, deu lugar à 

escultura digital, designação que se tornou mais comum, desde 1998. A 

escultura digital, imaterial, procurou o seu relevo no código, a partir da 

representação gráfica e apresenta-se sobre a forma 3D, localmente ou na 

Internet. A visualização tridimensional de dados, acompanhada de 

                                                
25 Termo introduzido por Alexandre Vitkine e Coignard. 
26 Robô-escultura, termo introduzido por Christian Lavigne, em 1988, refere-se à ciência 
computacional e comando numérico de máquinas, permitindo uma automática e complexa manufactura 
de esculturas. 
27 Termo de Lavigne e Alexandre Vitkine, 1995, Tele-escultura pressupõe robô-escultura em rede, ou 
seja, utilizando a Internet como veículo de transferência de dados, poder-se-á criar uma peça em 
qualquer lugar e produzir em prototipagem rápida, noutro lugar.  
28 Intersculpt é uma bienal mundial de escultura numérica. Em : www.intersculpt.org/ 
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interactividade, permite ao utilizador observar qualquer objecto de um ponto 

de vista arbitrário e compreender a respectiva estrutura. 

 

Parece ser agora importante referir, ainda que de forma breve, os aspectos 

técnicos mais gerais, inerentes aos sistemas de programação gráfica. Os 

gráficos e as imagens bitmap — mapa de bits — são dois tipos de media 

distintos, apesar de ambos gerarem imagens possíveis de se apresentarem no 

ecrã ou serem impressas. A distinção elementar entre estes dois tipos de 

media reside na forma como a informação, que constitui a imagem resultante, 

é apresentada. Nas imagens bitmap, a informação visual é apresentada sob a 

forma de uma matriz de pixeis, em contraposição, nos gráficos, a informação 

visual é apresentada sob a forma de equações matemáticas, descrevendo uma 

sequência de elementos, que podem ser bidimensionais — 2D — tais como, 

linhas, rectângulos, polígonos, ovais, curvas e outras formas geométricas, ou 

tridimensionais — 3D — tais como, sólidos e outros volumes. No seu 

conjunto, estes elementos produzem a imagem final.  

Presentemente, para a geração deste gráficos, é comum o uso de 

aplicações de edição gráfica bidimensional e tridimensional, tais como, o 

Corel Daw, o Aldus Freehand, o Adobe Illustrator, o Autodesk AutoCAD, o 

Autodesk3DStudi ou o SketchUp. 

Os gráficos constituídos por linhas e curvas definidas matematicamente 

necessitam de processamento prévio, para a sua apresentação enquanto 

imagem. Um processo que, embora os torne mais lentos na sua visualização, 

relativamente à representação de uma imagem bitmap, torna-os menos 

exigentes no espaço que ocupam, ao comportarem uma representação 

gráfica que reduz o espaço de armazenamento. A apresentação gráfica 

adquire, desta maneira, um carácter profundamente matemático, quer na 

construção, quer na apresentação da forma.  

As tecnologias dos gráficos 3D poder-se-ão entender como um espaço 

sistemático, pensado antecipadamente à inserção de qualquer objecto, uma 

vez que se baseia no espaço cartesiano de coordenadas, definido por uma 
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estrutura em perspectiva, que poderá ser preenchida por diferentes objectos 

gráficos. Estes objectos gráficos possuem, por sua vez, atributos como 

espessura, cor e padrão de preenchimento, que podem ser modificados 

individualmente, através da expressão matemática que os designa. 

O conteúdo semântico para o objecto gráfico é fundamental para a sua 

representação visual, uma vez que um modelo gráfico armazena toda a 

informação sobre os elementos que o constituem. 

Seguindo mais uma vez a ideias de Manovich, sobre este assunto, ele diz 

que, os mundos gerados por computador, com base nos modelos gráficos, 

são mais hápticos e agregados do que ópticos e sistemáticos. Uma vez que a 

técnica de geração gráfica mais comum para criar mundos 3D é a modelação 

poligonal, continuamos a ter a sensação de este mundo “(...)é um vácuo que 

contem objectos isolados, definidos por fronteiras rígidas”, pelo que “(o) que 

falta ao espaço representado em computador é o ser espaço enquanto 

meio.”   (Manovich, 2005:116)  

Se revirmos de que forma é então possível desenvolver vários tipos de 

modelos gráficos, concordamos com esta noção de fronteira, ou noção de 

objecto isolado. Os modelos geométricos, sólidos, físicos, empíricos ou 

modelos de desenho, variedade que se refere ao grau de complexidade e 

expressão visual pretendido, constituem os diferentes tipos existentes. Os 

mais comuns e, consequentemente, os mais simples são os geométricos. A 

modelação geométrica permite desenvolver modelos a partir de formas 

geométricas básicas, 2D e 3D, designadas por primitivas gráficas e em 

modelação tridimensional, os objectos são frequentemente concebidos a 

partir de formas 3D basilares como cubos, esferas, cones e cilindros.  

Existe ainda um grande número de bibliotecas de primitivas gráficas 

normalizadas, com base na modelação geométrica. Exemplo disso são o 

GKS29, o PHIGS30 Programmers Hierarchical Interactive Graphic System — e o 

                                                
29 GKS — Graphic Kernel System é uma das primeiras normas que apareceram para a modelação gráfica 
3D, que incluía primitivas como linhas, pontos e texto, as quais se agrupavam em segmentos. Isto 
significa que estes segmentos podem ser posteriormente tratados como um todo, quando há intenção 
de aplicar uma transformação a esse mesmo todo, por exemplo, uma translação ou uma rotação. 
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PHIGS+, todos da ISO31 e ainda o IGES — Initial Graphics Exchange 

Specification —  utilizado pelo CAD32 e o OpenGL33.  

Sucintamente, as ferramentas 3D permitem diferentes processos de 

construção tridimensional, tendo como base sólidos complexos. Os modelos 

sólidos descrevem objectos 3D, por meio de técnicas desenvolvidas para o 

efeito, como o exemplo da CSG — Construtive Solid Geometry — capaz de 

combinar sólidos através de operações de união, intersecção e diferença. 

Estas técnicas permitem uma maior agilidade na construção de gráficos, 

comparativamente à utilização de primitivas geométricas, atrás referidas. 

Possibilitam ainda a modelação de sólidos mais realistas, no entanto, o seu 

rendering34 é mais lento, uma vez que as expressões matemáticas que os 

descrevem são bastante mais complexas, necessitando de mais tempo para a 

sua interpretação e transformação em imagem.  

De acordo com o engenheiro informático, Nuno Ribeiro, a representação 

de modelos 3D divide-se em modelos físicos, empíricos e modelos de 

desenho, sendo compostos por pequenos triângulos ou polígonos, a que 

Manovich se referia. 

Os modelos físicos têm um elevado grau de precisão, podendo originar 

imagens de grande realismo, incluindo descrições de forças, tensões e 

esforços aplicados aos objectos que compõem uma determinada cena. É 

ainda possível a especificação de propriedades físicas dos objectos, como 

massa, velocidade, graus de liberdade e rigidez. 

Desta forma, sentimos que a intenção destes modelos se aproxima, cada 

vez mais, de um preceito relativo ao nível de detalhe capaz de traduzir 

objectos com grande realismo, quer seja na estrutura, ou no acabamento dos 

materiais simulados. 

                                                                                                                           
30 O PHIGS implementou uma gama de primitivas mais abrangentes e ainda grupos hierárquicos de 
primitivas — as estruturas.  
31 ISO - International Organization for Standardization 
32 CAD - computed assisted drawing 
33 OpenGL traduz-se por uma versão standard e transportável de uma biblioteca de primitivas gráficas, 
compatível com as diferentes plataformas de computação, que teve a sua origem na plataforma Silicon 
Graphics.  
34 Operação gráfica que interpreta as equações matemáticas que descrevem os objectos gráficos e que 
gera os pixeis da imagem bitmap correspondente.  
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Os modelos empíricos, por exemplo, foram especificamente concebidos 

para a descrição de fenómenos naturais complexos, tais como, o fogo, a água, 

a chuva, o vento etc., com vasta aplicação na animação digital, na medida em 

que é muito difícil representá-los através de formas pré-definidas, 

procedentes da modelação geométrica ou sólida. Os modelos físicos também 

não se adequam a este tipo de representação, porque certamente originavam 

equações, de tal maneira complexas, que se tornariam impossíveis de serem 

sujeitas ao rendering. Assim, os processos mais comuns, utilizados para 

solucionar e dar forma aos fenómenos naturais na modelação empírica, 

incluem fractais e sistemas de partículas. 

Existem ainda, os modelos de desenho, responsáveis pela tradução dos 

modelos gráficos em termos de acções de desenho. A descrição dos objectos 

pode conter condições, ciclos e outras construções específicas das linguagens 

de programação. (Ribeiro, 2004) 

Ainda de acordo com o mesmo autor, a multiplicidade de modelos expõe 

as capacidades da representação gráfica e ainda um derivado conjunto de 

operações possíveis, para a manipulação desses modelos. Podemos definir um 

grupo de operações comuns a todos esses modelos: as operações de edição 

de primitivas, de edição estrutural, de aplicação de materiais e mapeamento, 

de iluminação, de visualização e as operações de sombreamento e rendering.  

Discernir o princípio base destas operações leva-nos ao entendimento e 

previsão dos modos específicos da modelação digital. Para trabalhar em 

qualquer material é forçoso o prévio conhecimento da sua conduta, neste 

caso específico, temos a sensação de estar a aceder aos bastidores de um 

espectáculo cénico. A modelação transferiu-se para um palco digital e 

arriscamos dizer que esta nunca esteve tão dependente dos seus bastidores 

como agora. 

Façamos assim um percurso pelo tipo de operações inerentes aos modelos 

gráficos. De forma geral, por modelo gráfico entende-se o conjunto de 

primitivas de várias formas. No caso das primitivas geométricas, as operações 

de edição incluem a especificação do tipo de primitiva a ser utilizado — uma 
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linha, uma curva ou um polígono — especificando a informação geométrica, 

como as coordenadas dos vértices, ou as perpendiculares a determinada 

superfície. 

As operações de edição estrutural são operações de criação e modificação 

dos conjuntos de primitivas que constituem o modelo. A transladação e a 

rotação são exemplos de operações estruturais, permitindo assim 

estabelecer relações espaciais entre as primitivas.   

As operações de aplicação de materiais aos objectos construídos referem-

se à atribuição do aspecto realista de materiais como a madeira, o aço, o 

alumínio, o mármore, etc., podendo ter como objectivo o fotorrealismo. 

Contudo, nem sempre os materiais se aplicam com este sentido, utilizando-

se, por vezes, para tornar a cena mais interessante do ponto de vista do 

fantástico. Independentemente da intenção, sabemos que a atribuição de 

materiais é considerada um ponto forte nas ferramentas de modelação e 

animação gráfica 3D que disponibilizam, para o efeito, uma biblioteca e um 

editor de materiais, permitindo a alteração e criação das propriedades dos 

objectos.  

Estas operações podem assim especificar a cor, associada a um material, ou 

seja, a forma como a luz interage com a superfície do objecto e é reflectida, 

determinando o aspecto dos diferentes objectos gráficos, mais ou menos 

brilhantes35.  

As operações de mapeamento referem-se à atribuição de texturas visuais 

às superfícies dos objectos gráficos, utilizando, para o efeito, a aplicação de 

uma imagem bitmap a uma superfície, sendo a utilização de mapas de texturas 

a forma preferível de obter resultados mais realistas, na modelação gráfica 

3D. Permitem ainda a simulação de superfícies rugosas ou irregulares, através 

da mesma técnica da aplicação de uma imagem bitmap a uma superfície, ou a 

                                                
35 Estas características definidas por três componentes da luz: difusão, reflexão e ambiente — diffuse, 
specular e ambient. A difusão da luz refere-se à própria cor do objecto, a reflexão corresponde ao 
brilho visível na superfície do objecto e o ambiente representa a cor da luz circundante, presente em 
toda a cena. 
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alteração da superfície do objecto, a partir da criação de elevações ou 

supressões.  

As mesmas operações, de mapeamento, permitem modelar o ambiente e 

as sombras, simulando a reflexão da luz. O mapeamento de ambiente pode, 

por exemplo, permitir a variação de transparência de um objecto ou ainda 

simular a reflexão espelhada da cena, onde o objecto se insere.  

As operações de iluminação são técnicas que permitem iluminar toda a 

cena constituída por gráficos a partir de várias fontes de luz. Os tipos 

fundamentais de fontes de luz abarcam: luz ambiente, pontos de luz, luzes 

direccionais e spotlights. À semelhança de um cenário material, cada uma 

destas luzes desempenha papel específico na iluminação geral da cena, ou de 

um objecto em particular, modelando a aparência dos modelos gráficos e 

atribuindo-lhe diferentes qualidades expressivas. 

As operações de visualização definem a projecção pretendida. Assim, o 

volume de visualização, ou o campo de visão são atributos que podem ser 

especificados, através da colocação de câmaras no modelo, existindo à 

disposição uma ou mais câmaras automáticas que, numa determinada cena, 

tornam possíveis as várias perspectivas da mesma, permitindo ao utilizador 

observar a mesma de diferentes ângulos. 

O autor, durante o processo de trabalho, pode especificar o tipo de lentes 

a serem usadas pelas câmaras, sendo possível optar por vastos campos de 

visão, captados por lentes que na realidade seriam impossíveis de fabricar. As 

câmaras podem ainda ser colocadas em locais onde, na realidade, seriam 

impraticáveis para câmaras físicas, conduzindo-nos aos pontos de vista «não-

familiares» que referimos no início deste capítulo. 

As operações de sombreamento aumentam o realismo dos modelos 

gráficos especificando a forma como a luz interage com os objectos do 

modelo, existindo para estas operações, vários níveis de renderig, ou seja, 

diferentes soluções de compromisso entre qualidade e velocidade do 

rendering.  
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E para terminar esta descrição técnica, necessária contudo para 

contextualizar o poder gráfico das actuais ferramentas digitais de modelação 

gráfica, referimos ainda as operações de redering, que convertem finalmente o 

modelo gráfico numa imagem bitmap, incluindo toda a informação de 

sombreamento, mapeamento, iluminação e visualização. De uma forma geral, 

este é um processo que demora algum tempo, visto ser necessário calcular 

os atributos dos pixeis da imagem que resultam na combinação das formas 

dos objectos com a informação de sombreamento, mapeamento, iluminação 

e visualização. (Ribeiro, 2004) 

 

Presentemente, a escultura digital absorve todos os avanços técnicos na 

criação de modelos tridimensionais. Os softwares de modelação e animação 

em 3D como o Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D e o Rhino, Wings 3D são 

exemplos de aplicações de computador, com características de utilização 

bastante mais avançadas e melhoramentos em relação aos sistemas CAD e 

CAM36, de desenho assistido por computador, que se destinavam ao uso 

industrial. Algumas destas aplicações, como é o caso do Wings 3D, são 

avaliadas como shareware, o que facilita o acesso às ferramentas digitais de 

modelação.  

As ferramentas de software no âmbito da modelação 3D encontram-se 

confinadas ao perímetro de possibilidades para as quais foram concebidas e, 

para alguns, isto poderá constituir uma limitação à sua criatividade. Este 

motivo incentiva alguns artistas à criação do seu próprio software com base 

em sistemas de autoria. A concepção de toda a aplicação criativa permite um 

maior “espaço de manobra” ao artista, uma vez que este decide, desde o 

início, o processo através do qual pretende chegar à forma. Neste sentido, o 

software é o veículo expressivo, considerado parte integrante da obra, onde 

reside o conceito e intenção artísticos.  

Para o artista Rob Fisher, o computador é um método essencial para gerar 

conceitos no seu trabalho. Diz-nos procurar descobrir algo novo acerca do 

                                                
36 CAM- computed assisted manufacturing 
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uso do computador, enquanto ferramenta, para manter vivo e continuamente 

interessante este processo de trabalho. Isto implica ser criada, para cada 

projecto, uma nova aplicação de computador, inventiva, a fim de desenvolver 

o seu trabalho, facto que o leva a contratar programadores para a escrita de 

novos softwares.  

Alguns artistas optam assim por desenvolver os seus próprios softwares de 

modelação digital. Michael Rees, Chris Burnett e Donald Guarnieri, tem 

vindo a desenvolver juntos uma aplicação de modelação — Open Source — a 

Sculptural user Interface (SUI)3 
que permite modelar, em simultâneo, linguagem 

e estruturas físicas, fazendo a conexão entre o acto de dactilografar num 

teclado e a geração de estruturas tridimensionais, com base em regras 

simples gramaticais e em concordância com a tecnologia de realidade virtual. 

Desta forma, implementaram uma instalação baseada em conectores 

modulares, peças mecânicas e peças humanas, que se ligam progressivamente, 

passando a mediar diferentes línguas na composição do trabalho. Rees 

compara este processo de crescimento a um rizoma, porque a sua estética se 

assemelha a uma planta com um caule subterrâneo horizontal.  

O software conquistou assim um papel de destaque na modelação da forma 

tridimensional, permitindo relações entre o conceito inicial para a forma e a 

forma em si, ambos significativamente processuais. Um software gerador de 

escultura é uma ideia aliciante para quem esculpe a forma digital, tirando 

partido dos processos de modelação gráfica. Criar primeiramente um 

conceito, sobre o qual se desenvolve um software, transforma o software em 

objecto artístico. O software é o processo para obter a obra e a obra é o 

processo para visualizar a metáfora impressa em código.   

 

A animação, o atributo de movimento à forma tridimensional, é outra 

característica da poética introduzida ao território da escultura digital. Alguns 

escultores, como o Michael Rees37, presentemente fazem uso das técnicas de 

animação 3D digital, para atribuir movimento à forma, ou seja, vida. Rees 

                                                
37 Michael Rees em: www.michaelrees.com/ 
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procurou novas plasticidades para a escultura digital, animando formas 3D, 

concebendo narrativas com escultura. Simultaneamente, apresenta algumas 

formas materializadas a partir da animação, a qual narra o movimento virtual 

das formas, que se adivinha.  

Em “Putto 2x2x4”, 2005, uma escultura de grandes dimensões é 

acompanhada por uma animação38de dois minutos, representativa da 

tridimensionalidade digital da obra, forma que Rees encontrou para investigar 

configurações aberrantes de vida. “Putto 2x2x4” é uma metamorfose de 

pernas, dedos e pés, em diferentes escalas, que dança, exibindo-se numa 

sequência de contorções.  

 

 

 

Figura 7 Michael Rees, projecto “Putto 2x2x4” e frames da animação. 
 

 

A animação do trabalho de Rees é acintosamente bizarra, desconcertante, 

porque atribui vida própria a seres disformes, afastando-se dos registos 

convencionais e comerciais da animação 3D, aproximando-se dos da estética. 
                                                
38 Animação disponivel em: http://homepage.mac.com/michaelrees/Kemper/iMovieTheater137.html 
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Rees explora claramente esta ferramenta, enquanto possibilidade estética que 

acentua o carácter do seu trabalho e se reparte pelos ambientes virtual e 

concreto, revelando claramente o seu princípio digital. O trabalho deste 

escultor é muito peculiar, quer pelo seu código, quer pela sua deportação 

material. As animações e a forma escultural material são ambas partes 

integrantes do processo criativo. A animação permite-lhe decidir qual o 

momento da vida das suas animações, pose, movimento ou frame, a tornar 

concreto.  

 

 

Figura 8 Michael Rees, “Putto 2x2x4” Kemper Museum Kansas City, 2005. 

 
 

Igualmente entusiasta do biomorfismo, o escultor Robert Michael Smith39 

aplica técnicas de animação ao seu trabalho digital. Na instalação 

“Urchanticede”, 2002, uma série de esculturas, de pequeno porte, 

materializam alguns dos momentos presentes na animação, que atribui 

movimento à forma modelada digitalmente. O imaginário de Smith concilia a 

modelação gráfica de formas híbridas, luminosas, repletas de texturas, 

transparências e brilho, atribuindo-lhes vida: primeiramente, com os 

processos de animação digital e, posteriormente, com a sua concretização 

física, em diversos materiais, através de técnicas de prototipagem rápida, 

cujas características serão analisadas mais adiante. A animação assume assim 

um papel primordial, constituindo-se em método de obtenção da forma 

escultórica.  

 

                                                
39 Robert Michael em:http://www.a-factor-e.com/smith/ 
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Figura 9 Robert Michael Smith frames da animação “Urchanticede”, 2002. 

 
 

Devemos ainda referir os dispositivos de entrada, ou seja, os modos de 

captação de imagem ou de qualquer outra informação possível de capturar e 

trabalhar digitalmente, os quais permitiram o acesso a universos cuja 

representação permanecia abstracta, anteriormente à visualização permitida 

pelo computador. O mesmo será dizer que o entusiasmo visual para a 

escultura também se reformulou, uma vez que as imagens, das quais apenas 

tínhamos ideias especulativas para a sua representação, são hoje possíveis de 

obter e registar digitalmente. Referimo-nos a imagens como as do interior do 

corpo, as de microrganismos, as espaciais, que são possíveis de obter a partir 

de diferentes  técnicas, tais como, microscopia óptica ou electrónica, raios X, 

ressonâncias magnéticas, falsas colorizações, leituras ópticas, laparoscopias, 

tomografias axiais computorizadas, angiografias, etc., ou ainda as fotografias 

de satélite, enfim, toda uma panóplia de processos e tecnologias do foro 

científico, que proliferam à velocidade da luz, ou ainda, às nanotecnologias, 

que tornam possível a apreensão de dados não visíveis a olho nu, dos quais se 

podem obter, posteriormente, ampliações tridimensionais — modelos 3D.  

 

Em conformidade com a época renascentista, volta a verificar-se uma forte 

aliança entre ciência, arte e tecnologia, algo que está para durar. Uma fusão 

que, de certa forma, trivializou a utilização das tecnologias aplicadas à 

investigação científica, no meio artístico, alterando a sua plataforma visual.  
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Como exemplo, a utilização de microscópios como Scanning Probe 

Microscope40,  ou microscópio confocal41 — peritos em rendering de objectos 

tridimensionais em microescalas — ou tecnologias utilizadas em diagnósticos 

médicos, tais como, Magnetic resonance imaging42, ou Computed tomography43, 

permite obter representações tridimensionais da morfologia humana interna, 

imagens ou modelos gráficos em questão que comprometem, directa ou 

indirectamente, a aparência do trabalho escultórico. Quer isto dizer, que a 

informação obtida através destes processos pode ser construtora da forma 

tridimensional. Indirectamente, o acesso a estas imagens poderá também 

gerar novos argumentos visuais, que se disseminem no fértil imaginário do 

território da escultura.  

Contudo, a apropriação destas linguagens visuais, provenientes de 

processos que, na sua génese, intentam fins muito distintos aos da arte, não 

se validará artisticamente por si só. Esta apropriação facilitou o invento 

sensível do estético, mas deverá constituir-se em indagação do próprio meio, 

subvertendo-o através da atribuição de diferentes sentidos. 

Todas as tecnologias referidas anteriormente, de modelação e animação 

gráficas, ou captação de dados, permitiram novas formas do acesso à 

informação e modificaram a representação, alterando a nossa relação com o 

real. Um real que necessita, mais uma vez, ser posto em causa, através do 

accionamento de diferentes processos que inquirem esse mesmo real. 

Os trabalhos de modelação em computador, do artista digital Dan 

Collins44, subvertem de certa forma a tecnologia. Collins interessa-se 

                                                
40 Scanning Probe microscope — SPM — obtém dados tridimensionais de nano estruturas ampliando a 
informação (500,000x) para as caracterizar e compreender melhor. Os objectos são medidos em nano 
metros, unidades de um bilionésimo de metro de cumprimento. Utiliza-se para nano litografia. 
41 Com uma resolução um pouco inferior a um SPM, permite também obter imagens tridimensionais 
de uma célula, fazendo a leitura através de LASER, plano a plano, cria muitas imagens bidimensionais 
que o computador interpreta gerando finalmente uma única imagem tridimensional. 
42 Magnetic resonance imaging — MRI — é um método utilizado tanto para visualizar o interior dos 
organismos vivos como também para detectar a composição das estruturas geológicas. 
43 Computed tomography — CT —  processo digital usado para gerar uma imagem tridimensional do 
interior de um objecto, neste caso do corpo humano, a partir de uma série de raios x a duas 
dimensões. As imagens que são tiradas à volta num único eixo de rotação, geradas num plano axial ou 
transversal, são depois compiladas e os seus dados traduzidos em vários planos que formam uma 
representação volumétrica 3D da estrutura. 
44 Dan Collins em: http://www.asu.edu/cfa/art/people/faculty/collins/ 
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sobretudo por operações de scaling, operações de deslocamento, processos 

morphing e montagem 3D. Intervém, por isso, no decorrer da aquisição de 

dados, na digitalização de objectos ou rostos humanos, variando a velocidade 

destes processos,  habitualmente executados a velocidade constante, ou 

ainda, adicionando movimento ao objecto, perturbando a linearidade do 

processo e imprimindo deformações visuais à forma original.  

“Twister”, 1995-2003, é um auto-retrato, de corpo inteiro, concebido a 

partir de uma série de dados, captados em 1995, através de um scanner a 

LASER. Para o efeito, o artista manteve-se numa mesa giratória que ia sendo 

movida. O movimento capturado no início da digitalização produziu um efeito 

de distorção. Os dados foram seguidamente enviados para uma máquina 

CNC, da qual falaremos mais tarde, gerando uma escultura física. Em 2003 o 

autor rematerializou esta peça, com aproximadamente 240 cm de altura e 70 

cm de diâmetro, em poliuretano. 

 

 

 

Figura 10 Dan Collins, “Twister”, 1995. 

 

Collins desafia a aparência da forma, atribuindo-lhe um efeito que classifica 

de “blur tridimensional”, o qual se assemelha ao arrasto conseguido numa 

fotografia de exposição lenta. Acintosamente, tira benefício do erro, na 

manipulação destas técnicas e, ao repetir esse erro tornando-o um hábito, 
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redefine uma ferramenta técnica e descobre a forma gerada por esse 

princípio. Esta capacidade de reinvenção das próprias técnicas é uma atitude 

subversiva, muito própria do espírito artístico, também construtora de novas 

plásticas. Nem só as possibilidades tecnológicas, mas também o trato que 

lhes é conferido, demarcam oportunidades para a criação. 

Até agora, os termos escultura digital e ciberescultura parecem ser 

diferentes na sua essência. O primeiro referindo-se ao código em relevo da 

forma 3D, em ambiente virtual, digital, firmado no processo de modelação 

gráfica e ainda a uma possível concretização do objecto; o segundo, à 

apresentação fundamentalmente imaterial, que não aspira a outra realidade se 

não esta, a de se apresentar no monitor ou em sistemas de realidade virtual, 

localmente ou na rede. A distinção entre estes dois termos pretende aqui 

apenas diferenciar as diversas possibilidades digitais que a escultura 

reconheceu. 

A modelação da tridimensionalidade, em ambiente digital, refere-se ao 

meandro matemático traduzível em imagem. O código em relevo, no 

contexto da simulação, permite-nos trabalhar os modelos 3D sem a 

imposição do irreversível, com a possibilidade de duplicar ou guardar os 

modelos gráficos em diferentes versões.  

A escultura pode hoje usar diferentes meios, tendo a utilização e a 

produção no ciberespaço introduzido um “novo entusiasmo exploratório do 

espaço”45 no seu território. Contudo, verificamos que os ambientes 3D, 

gerados em computador, imitam as representações previamente acumuladas, 

como é o caso da imagem cinematográfica, presentemente imitada ao 

pormenor — grão da película — , nos ambientes gráficos computacionais. 

Isto leva-nos a questionar, tal como Manovich, o porquê dos espaços 

virtuais, criados em computador, se parecerem sempre com alguma coisa 

que já tenha sido construída, fisicamente, na realidade.  

 

 
                                                
45 Expressão de Maria Teresa Cruz em “Arte e espaço cibernético”, artigo publicado no numero 
extra da Revista Comunicação e Linguagens de Junho de 2002. 
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DESREALIZAÇÃO  

Vítor Flores também se referiu este facto, dizendo que “(...)grande parte 

dos mundos virtuais são programados em função dos horizontes e das 

referências do mundo real. O que mais uma vez se confirma neste caso é que 

o peso que comporta a herança histórica dos géneros é por vezes um 

entrave à liberdade criativa das virtualidades, e neste caso, um entrave 

também a um dos maiores corolários da escultura contemporânea que é o 

site-specificity, ou seja, a permeabilização da obra à especificidade do espaço 

onde é instalada. ” (Flores, 2001: 28) 

A escultura e em especial a pintura, ao longo dos séculos, procuraram 

simular as propriedades da matéria que somos capazes de ver. Através da 

imagem digital, o efeito da matéria dos objectos, movimentos, textura, 

volumes, reflexos, brilho, como vimos anteriormente, são possíveis de imitar 

ou simular. A imagem numérica evolui de um universo de duplos e de 

simulação de formas ou motivos clássicos, utensílios do quotidiano e, muitas 

vezes, esta não é mais do que um modelo ou referência do real. O 

computador, desta forma, funciona como um triplo utensílio de análise, 

criação e simulação.               

Cristian Paul refere que “(a)lguns trabalhos artísticos, tentam traduzir 

qualidades do mundo virtual para o envolvimento físico; outros tentam levar 

o físico para o virtual e ainda são visados para fundir os dois espaços. “ 

(Cristian Paul, 2003: 72). 

Segundo Victor Flores, a maior parte dos trabalhos que podemos 

encontrar na internet, sob a designação de «escultura digital», tentam 

reproduzir grande parte das características da escultura tradicional sofrendo, 

por isso, daquilo a que se poderá chamar de «complexo de virtualidade». 

Muitos destes trabalhos sofrem dos mesmos constrangimentos 

fenomenológicos da escultura do «mundo real», fortemente impregnada de 

peso, gravidade, verticalidade, equilíbrio e dependente da relação com a 

escala do corpo humano.   
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No universo da síntese, a referência constante ao mundo físico, que 

consideramos ser o nosso real, estende-se às interfaces as quais, em 

processos de modelação 3D, procuram manter uma forte referência a gestos 

clássicos, próprios dos escultores, tentando reproduzi-los ou imitá-los. O 

funcionamento de algumas aplicações e interfaces físicas de modelação 3D 

desejam diminuir a distância entre os dois meios envolventes, físico e digital, 

procurando no mimetismo, uma aproximação da realidade concreta à virtual. 

Por exemplo, existem interfaces de modelação gráfica que permitem ao 

utilizador a sensação de estar a esculpir em matéria concreta, real.  

Numa visita realizada às instalações da Norcam — empresa portuguesa de 

Engenharia e Design Industrial de soluções Industriais, como Sistemas de 

CAD/CAM/CAE, Prototipagem Rápida, Digitalizadores Tridimensionais e 

outros meios tecnológicos avançados — observámos de perto um sistema da 

SensAble, 3D modeling systems46, constituído por uma interface visual de 

software e interface física — braço mecânico — representativos do que ficou 

atrás sugerido. A modelação da matéria virtual, através deste sistema, tende a 

ser, tanto quanto possível, análoga à da matéria concreta. É estabelecida uma 

relação física entre o utilizador e o software, com base na comunicação entre 

o braço mecânico, que funciona como ferramenta do escultor — escopro, 

ponteiro, martelo, cinzel, espátula, perfurador, grosa, lixa, broca, etc. — e o 

computador.  

A particularidade deste sistema e de outros que funcionam com este 

mesmo princípio é a de permitir ao utilizador sensações tácteis, no processo 

de modelação, na medida em que, ao imprimir forças na matéria digital, o 

computador responde-lhe com resistências e forças contrárias.  

 

                                                
46 PHANTOM Desktop, utensílio de modelação 3D com feedback de forças, em: 
http://www.norcam.pt/norcam/ 
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Figura 11 SensAble’s Phantom Desktop Arm and Freeform® Modeling Software 

 
 

A matéria algorítmica adquire propriedades tangíveis para que o utilizador 

se sinta familiarizado com os processos de modelação, corte, desbaste, 

polimento, etc., de possível execução com o computador. Aqui, o mimetismo 

permite ao escultor repetir os gestos habituais da sua relação com a matéria 

física, escolher ferramentas de trabalho já usuais — agora disponíveis na 

barra de ferramentas da interface visual do software — e obter resultados, se 

assim o desejar, próximos da matéria efectiva. 

 

Manovich entende que a cultura está preocupada em re-trabalhar, 

recombinar e analisar os vários media, anteriormente acumulados, própria de 

uma produção pós-moderna, uma vez que a sociedade não sente a 

necessidade de mais novos media, propriamente ditos, preferindo, em vez 

disso, lidar com as representações adquiridas até agora. A esta sociedade, 

Manovich chama de “meta-media” e refere que esta usa os computadores 

para armazenar os registos do mundo conseguidos até aqui, para aceder a 

estes ou manipulá-los e, quando esta intenta gerar novos materiais, fá-lo de 

modo a que se assemelhem aos que provêm dos meios antigos. (Manovich, 

2000)  
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Talvez ainda, por este universo ser relativamente recente para a escultura, 

exista  a necessidade de o explorar, de acordo com o conhecimento 

empírico anterior, importando materiais e formas familiares da escultura que 

não é digital. Porém, acreditamos que a escultura digital deverá procurar 

trabalhar na desrealização e não na imitação do real. Esperamos das 

tecnologias digitais mais do que facilitismos ou rapidez, na execução dos 

processos escultóricos. Aspiramos antes à invenção de um novo real, de 

virtualidades escultóricas e de actualização da escultura moderna. 

A escultura actual deverá ser capaz de se distanciar do mimetismo, forçado 

pela simulação digital, para se redescobrir e redefinir no “novo entusiasmo 

exploratório do espaço”. Só assim, matéria, massa, forma, escala e espaço 

poderão ser abordados insubmissamente e manter a expectativa, em relação 

às possibilidades conceptuais e estéticas da escultura actual.  

 

 

REAL VS. VIRTUAL 

O virtual e o real, têm sido temas de estudo de muitos escritores e 

filósofos como Nietzsche, Proust, Bergson, Deleuze, Paul Virilio, Jean 

Baudrillard ou Pierre Lévi.  

O uso corrente da palavra virtual presume, muitas vezes, a ausência de 

existência. Contudo, a palavra virtual deriva do latim virtualis, por sua vez 

derivada de virtus que designa força, potência e indicia uma tendência para 

actualização, sem passar todavia à realização definitiva ou formal. 

Jean Baudrillard, sociólogo, desenvolveu teorias sobre o impacto da 

comunicação e dos novos media, na sociedade e cultura modernas, no seu 

livro “Crime perfeito” fala-nos da destruição da realidade através da 

virtualidade. “ O enterro do signo e da realidade na mesma mortalha”.  

Admitindo contudo não haver um crime perfeito, o autor define a 

virtualidade técnica como sendo o modo pelo qual se cumpre a vontade de 

ilusão, através da racionalidade humana. Vontade que tenta resolver o 
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problema da verdade, ou da realidade deste mundo, “através da simulação 

técnica e pela perfusão de imagens onde não há nada para ver.”  

Baudrillard descreve os humanos, como seres obcecados em fazer 

desaparecer a realidade, usando o signo enquanto estratégia, para a mascarar 

de ilusão. Neste sentido, a arte e os media mascaram ambos a realidade. 

Baudrilhard escreveu: “ Porque já nada quer ser propriamente olhado, mas 

apenas ser visualmente absorvido e circular sem deixar marcas, desenhando 

de algum modo a forma estética simplificada da troca impossível, é hoje difícil 

reaver as aparências. De tal modo que o discurso que as justificasse seria um 

discurso em que nada haveria a dizer — o equivalente de um mundo em que 

não haveria nada a ver. O equivalente de um objecto puro, de um objecto 

que não o é e não deixa de nos obsidiar pela sua presença vazia e imaterial. 

Todo o problema reside nos confins do nada, em materializar este nada — 

nos confins do vazio, em traçar a filigrana do vazio — nos confins da 

indiferença, em jogar segundo as regras misteriosas da indiferença.” 

(Baudrillard, 1996: 28) 

O que nos instiga, na citação anterior, é que, partindo da ideia de que o 

real não é senão ilusão, Baudrillard menciona a poética trazida pela tecnologia 

e pelos novos media: o enredo de variabilidade, “que circula sem deixar 

marcas”, e a ilusão ou imaterialidade de “um objecto que não o é e não deixa 

de nos obsidiar pela sua presença vazia e imaterial”.  

Por outro lado, Pierre Lévi e Deleuze acordam na ideia de que o virtual 

não se opõe ao real, mas ao actual, “(o) virtual é como o complexo 

programático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, 

um acontecimento, um objecto, ou qualquer outra entidade e que implica um 

processo de resolução: a actualização.” (Lévi, 2001:16)  

Segundo Lévi, a interacção entre o homem e o sistema informático deriva 

da dialéctica do virtual e do actual. O computador é o dispositivo técnico, a 

partir do qual o homem percebe o mundo, não apenas em termos empíricos, 

mas também transcendentais, dado que a sociedade actual concebe cada vez 
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mais o social, a experiência de vida e os processos cognitivos, à semelhança 

de uma estrutura de leitura informática. 

 

Até que ponto o digital não constituiu uma nova realidade sensível, 

cognoscitiva e imersível? Uma realidade que permite o imaginário livre, a 

navegação, a escolha de um espaço e tempo diferentes?   

Jeffrey Shaw, artista multimédia, em “The Legible City”, 1988-91 constrói 

uma realidade citadina, na qual é possível navegarmos de bicicleta. As cidades 

arquitectadas com letras tridimensionais, geradas por computador, formam 

palavras e frases à medida que as percorremos em determinada direcção. O 

percurso é projectado num ecrã à nossa frente, ao mesmo tempo que 

pedalamos numa bicicleta física — interface que faz a conexão directa entre 

realidade física e virtual. Ao utilizador é permitido controlar a direcção e 

velocidade no trajecto a partir do velocípede, sendo este, ao longo do 

percurso na cidade virtual, o mediador entre o utilizador e o computador, 

para que as acções físicas do utilizador sejam interpretadas pelo computador 

responsável pelo feedback de acontecimentos no ecrã. O utilizador navega 

assim na tridimensionalidade virtual composta por letras, através da interface 

tradutora da base de dados, que lhe possibilita uma experiência diferente 

daquela que teria, se acedesse a estes dados de outra forma hipertextual. 

A arquitectura configurada, a partir de mapas de cidades reais, é formada 

por letras 3D, às quais corresponde sempre um edifício. Desta forma, as 

dimensões, a cor e localização de cada letra derivam da referência ao real.  

Shaw sugere, neste projecto, a criação de um espaço virtual que não se 

parece com o físico real, sem imitar quaisquer estruturas físicas reais. Uma 

libertação essencial para a abordagem ao ambiente virtual digital, livre de 

qualquer verdade visual preestabelecida.  
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Figura 12 Jeffrey Shaw, “The Legible City”, 1988-91. 

 

É possível, sem recorrer ao ilusionismo, identificar a estrutura profunda das 

cidades abordadas por Shaw, uma vez que este codificou o seu código 

estrutural e não as suas superfícies. Manovich acredita que Shaw propõe uma 

«ética do virtual», na medida em que o virtual poderá preservar a memória 

do real, codificando a sua estrutura, se não mesmo a sua aura, segundo uma 

nova forma. De acordo com Filipe Monteiro, pensamos “(...) o virtual não 

como ilusão do desaparecimento do real, mas como ilusão que afirma o real 

enquanto novo, tão liberto quanto possível, dos modelos disciplinares da 

verdade.” (Monteiro, 2002 : 235)  

A promoção da simulação, permitida por software e hardware, é a forma 

digital do virtual. As virtualidades digitais são sinónimas de simulação, ambas 

alheias à materialidade da vida corpórea. Lévi refere que na semente existe a 

virtualidade da árvore, neste sentido, no código digital existe a virtualidade 

do devir escultura. Por outras palavras, a virtualidade da escultura é o código 

binário.  

O código — operação maquinista introduzida pela tecnocracia — ubíquo 

na nossa organização social, transformou-se num género narrativo e numa 

lógica cultural da sociedade moderna e, ainda, no sustentáculo dos sistemas 

digitais.  

Os dispositivos de captação, traduzíveis em código, tais como, sensores 

físicos baseados em movimento, som, temperatura, inclinação, pressão etc., 

vieram permitir ainda a transmissão de informação a outros dispositivos 

electrónicos, ou ao computador, os quais, precedentemente programados, 

podem desencadear sistemas interactivos. Ou seja, o utilizador colabora no 
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desencadeamento, controlo e acompanha o desenrolar das operações do  

computador, o qual mantém uma conversa com o utilizador, respondendo às 

suas solicitações, em tempo real, e traduzindo os valores de input em acções 

pré-programadas. O código, que constitui a programação, comporta assim as 

virtualidades da obra. 

 

 

ESPAÇO/TEMPO 

Para Kant, espaço e tempo são formas puras, à priori, da intuição sensível 

externa e da sensação interna do conhecimento humano47.  

A concepção dos ambientes real e virtual é importante, na medida em que, 

adaptada ao digital, transporta em si conversões do tempo e do espaço, duas 

esferas distintas, imprescindíveis ao território da escultura, actualmente 

codificadas, à semelhança de todo o resto.  

Segundo Lévi, a virtualização é um dos principais vectores da criação da 

realidade, na medida em que, enquanto dinâmica, ela é a passagem do actual 

para o virtual, uma “elevação à potência” que deve ser encarada como uma 

desterritorialização. Desta forma, os objectos virtuais são desunidos do 

espaço físico ou geográfico vulgar e da temporalidade do relógio e do 

calendário, sem contudo, ficarem totalmente independentes do espaço-

tempo de referência, uma vez que, agora ou mais tarde, poderão inserir-se 

num suporte físico e actualizar-se. Contudo, a virtualização fê-los situar-se à 

tangente. 

Lévi diz-nos que “(a) virtualização põe à prova a narrativa clássica: unidade 

de tempo sem unidade de espaço — graças às interacções em tempo real 

através de redes electrónicas, transmissões em directo, sistemas de 
                                                
47 Na estética transcendental de Kant, o espaço e o tempo são válidos objectivamente, não podendo 
haver, sem estes, objectos da intuição externa e interna e, consequentemente, nenhum conhecimento 
objectivo. Não quer isto dizer, no entanto, que existam em si mesmos, em forma de substâncias, 
propriedades ou relações, na realidade, eles são condições únicas, sob as quais os objectos podem 
aparecer.  
O espaço é visto como forma intuitiva do sentido externo que nos fornece, através dos cinco 
sentidos, sensações ópticas, auditivas, tácteis, olfactivas e gustativas. O tempo, por sua vez, pertence 
ao sentido interno, auferindo representações inclinações e sentimentos. (Otfried Höffe, 2005) 
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telepresença — , continuidade de acção apesar de uma duração descontinua 

— como na comunicação por atendedores de mensagens, ou por mensagens 

electrónicas.” (Lévi, 2001:20) 

A sincronização surge em substituição da unidade do espaço e a 

interconexão em substituição da unidade de tempo. Falamos de uma 

transformação da concepção do espaço e do tempo. A conectividade das 

redes permite que o tempo vivido se diferencie do presente, percepcionado 

pelo sujeito no espaço físico e concreto. O tempo é agora descontínuo, 

mediado por sequências temporais e espaciais, acomodadas a outros lugares, 

representados por distintos contextos sociais e culturais. Estamos 

determinados ao conhecimento de múltiplos espaços, que se inscrevem em 

tempos descontínuos e a um efeito espelho da nossa presença, menos 

subjugada ao corpo físico, na medida em que estamos aqui, mas também 

estamos no «lado de lá». 

 

Podemos pensar o ciberespaço como uma heterotopia48. Redefinida por 

Michel Foulcault, uma heterotopia é uma espécie de experiência mista, onde 

haverá lugar para a dúvida, como a que nos proporciona um espelho. O 

espelho é uma utopia, porque é um lugar sem lugar. Como dix Foucault, 

“(n)o espelho vejo-me onde não estou, num espaço irreal que se abre 

virtualmente atrás da superfície, estou aí onde não estou, uma espécie de 

sombra que me dá a mim mesmo a minha própria visibilidade, que me 

permite olhar-me ai onde estou ausente: utopia do espelho.” (Foucault, 

2005:246) O espelho, para o autor, funciona ainda como heterotopia, porque 

devolve o lugar que ocupamos, no momento em que nos olhamos ao 

espelho, simultaneamente real, em ligação com todo o espaço que o rodeia e 

irreal, porque para ser percebido, tem de passar por esse patamar virtual que 

está «lá». Foucault define a heterotopia como uma espécie de contestação, 

simultaneamente mítica e real, do espaço em que vivemos. 

                                                
48. As heterotopias têm por regra a capacidade de justapor num mesmo espaço, espaços 
incompatíveis. A sua essência é de contestação todos os outros espaços. Aqui deverá ser entendida 
como “um outro lugar” que comporta possibilidades imaginárias e reais, uma mistura de utopia pela 
possibilidade da virtualidade se tornar realidade. 
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Nesta altura, atenta-nos a questão: não será o virtual um prenúncio das 

nossas transformações culturais, um manifesto de descontentamento, uma 

contestação à ideia de realidade preestabelecida?  

O Ciberespaço, termo introduzido por William Gibson em 

“Neuromancer”, livro de ficção cientifica de 1984 é, para Pierre Lévy, 

perceptível enquanto terreno, onde a humanidade funciona hoje em dia, um 

novo espaço de interacção humana com um enorme relevo, sobretudo no 

plano económico e científico, mas também na pedagogia, na estética, na arte 

e na politica. Segundo este autor, o ciberespaço é a instauração de uma rede 

de todas as memórias informatizadas e de todos os computadores.  

Com o espaço cibernético usufruímos de uma ferramenta muito diferente 

dos media clássicos porque, neste cabimento, todas as mensagens ganham 

uma plasticidade interactiva e têm uma possibilidade de metamorfose 

imediata, ainda que ambas possuam limites e limitações, que convém não 

esquecer49.  

Novas formas de visualização e actuação, no espaço virtual ou 

Ciberespaço, são responsáveis por novas sensações e percepções de imersão 

e de interactividade, na obra de arte. A escultura digital, ou tele-escultura, 

apropria-se da rede, tirando partido da facilidade do acesso, da partilha 

mundial de informação e da estrutura interactiva de comunicação 

ciberespacial, permitidas no espaço desmaterializado e interconectado.  

 

“Ghosts”50, 2003-2006 é um projecto de escultura digital, criado por 

Gareth Bushell, James Lane e Anthony Rowe, instalado na Web, que assenta 

nos propostos anteriores — o acesso e a partilha da comunicação digital em 

rede e a sua plasticidade interactiva. “Ghosts” é moldada pelas conversações 

de chats na Web, MSN, SMS, e-mail, etc., constituindo-se, desta forma, por 

matéria “navegável” que se encontra em permanente transformação. A 

utilização de fragmentos, de ideias, pensamentos ou comunicações casuais de 

                                                
49 Estas questões serão mais aprofundadas no ponto 4.1, do capítulo IV. 
50 Ghosts em: http://www.squidsoup.com/ghosts/ 
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diferentes pessoas, on-line, confere a cada mensagem novos contextos e 

propósitos.  

 

 

Figura 13 Gareth Bushell, James Lane e Anthony Rowe, “Ghosts”, 2003. 

 
 

Os gráficos 3D visíveis são construídos com base no texto dessas 

mensagens escritas, deixadas pelos diferentes usuários, e compõem a base de 

futuras experiências de outros utilizadores. Esta escultura virtual depende do 

acesso à Web e da interacção de cada usuário, consequentemente, da 

actualização e variabilidade. 

Como diria então Pier Luigi Capucci, os meios tecnológicos digitais 

admitem a obra aberta, modificável, que escapa ao controlo do seu iniciador, 

sujeita a uma dimensão contextual/social. Decorrente das redes de 

telecomunicações, em todo o mundo, a obra pode ganhar vida e atitude, 

numa dimensão transcultural e policontextual. (Capucci, 1997)  

 

O universo cultural, inerente aos humanos, amplifica a variabilidade de 

espaço e de tempo, na medida em que cada sistema novo comunicacional e 

de transporte altera os sistemas de proximidades rotineiras — o espaço das 

comunidades humanas. Desta forma, os diversos sistemas de registo e 

transmissão, neste caso os digitais, também propõem velocidades e 

propriedades diferentes. Para Lévi, esta multiplicação contemporânea dos 

espaços faz do homem um nómada de um novo estilo.  

Dominique de Bardonnèche diz-nos que a arte ganhou um espaço sem 

espaço, um espaço nómada das redes e da dispersão no fluxo electrónico. 

(Bardonnèche, 1997). Encaramos hoje o virtual como domínio de 
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potencialidades, sendo que, tudo aquilo que se apresente virtualmente implica 

a sua existência, embora não corpórea e actual.  

Para Rob Shields os ambientes virtuais digitais criam espaços de evasão, 

uma vez que o seu estado ainda é ambíguo — externo à materialidade do 

mundo, mas ainda vinculado a computadores controladores que dependem 

das redes de telecomunicações. (Shields, 2003) 

Qualificar o espaço estético, real ou virtual, é confrontar o incapturável na 

intenção de mostrar o seu lado poético, que nos conduz a uma análise sobre 

o presente e as suas potencialidades. Significa realizar o conceito que 

Merleau-Ponty formulou em “ Fenomenologia de Percepção” — «eu 

experiencio-me, experienciando o mundo».  

Para explorar o espaço, o artista deverá isolá-lo, tornando-o não funcional, 

transformando-o num ambiente. Quando o espectador está imerso nesse 

ambiente, redescobre a possibilidade de se experienciar, mental e 

fisicamente, através das qualidades de volume, luz, matéria e de uma 

experiência de espácio-temporal.  

Ao que parece, na exploração do espaço digital, virtual, mais uma vez o 

escultor procurará a sua não funcionalidade — um ambiente imersivo multi-

sensorial — pela possibilidade de experienciar uma realidade escultórica 

virtual. 
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REALIDADE VIRTUAL  

“O meu objectivo é usar o espaço virtual imersivo para derrubar as fronteiras 

entre sujeito e objecto, interior e exterior, próprio e outro. Ao fazê-lo a minha 

intenção é refrescar a nossa percepção de estar no mundo. Eu quero intensificar, 

aos participantes, a extraordinária sensação de estarem vivos, sensíveis, 

incorporados, aqui, agora, entre tudo isto, imersos de forma tão breve no fluxo da 

vida, tal como todos nós estamos, através do espaço e tempo.”51. 

Char Davies  

 

 

O conceito de realidade virtual foi introduzido, pela primeira vez, por Jaron 

Lanier, cientista computacional, artista visual, compositor e teórico 

multimédia, no início da década de 80, que o utilizou para descrever os 

sistemas que possibilitavam a realização de simulações por vários utilizadores, 

num ambiente partilhado. Desde então, a evolução tecnológica associada à 

interdisciplinaridade da realidade virtual permitiu a multiplicação de 

definições. 

Actualmente, entende-se por realidade virtual o conjunto de tecnologias 

avançadas para o desenvolvimento de interfaces multimédia, que permitem a 

imersão, a navegação e a interacção do utilizador com o ambiente 

tridimensional, gerado por computador e que suscitam os vários sentidos em 

simultâneo. O conceito de mundo virtual realça ainda o facto de estarmos 

perante um espaço inteiramente sintetizado, ou seja, totalmente gerado por 

computador, através de técnicas de modelação gráfica tridimensional, 

referidas no ponto 2.1, neste mesmo capítulo. 

Os primeiros registos de realidade virtual acautelavam a exploração dos 

sentidos humanos, através da tecnologia. Na década de 50, no Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos, foi desenvolvido um modelo de realidade 

virtual, adaptado para simulação de voos militares o qual, desde logo, teve  

reconhecimento automático do seu potencial para a exploração do aparelho 

                                                
51 Wands, Bruce. Art Of The Digital Age. London, Thames & Hudson, 2006. P.104 
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sensorial humano. Hoje, este modelo continua a ser utilizado para o mesmo 

fim, contudo, integra também máquinas de jogos ou cinema, com assentos 

móveis. Este sistema consente ao utilizador visualizar o mundo virtual, 

através de um assento no mundo real, em que a frincha de comunicação 

entre os dois mundos pode ser desde um pequeno monitor de computador a 

um ecrã gigante de projecção. 

Na década de 60, implementam-se os sistemas de projecção, também 

designados por sistemas de realidade artificial, que permitiram a comunicação 

entre utilizador e personagens ou objectos do mundo virtual. Geralmente, 

uma câmara captura a imagem do usuário e insere-a no mundo virtual, 

através do uso de técnicas de chroma-key, permitindo ao utilizador observar-

se, através de uma televisão ou ecrã de cinema e fazer uso da sua própria 

imagem, enquanto representação simbólica,  para interagir nesse mundo do 

«lado de lá». 

A ideia de colocar o observador dentro da imagem terá nascido com o 

cineasta Morton Heiling e com seu “Sensorama”, 1969, dispositivo que 

pretendia ser multi-sensorial, na medida em que, para além de imagens 

estereoscópicas, o espectador tinha acesso a som estereofónico, vibrações, 

sensações de vento e de aromas, estimulando todos os outros sentidos para 

além da visão.  

Myron Krueger foi analogamente pioneiro na ideia de realidade virtual, ao 

desenvolver um laboratório de realidade artificial — o “Videoplace”,1970 — 

ambiente que rodeava os utilizadores e respondia aos seus movimentos e 

acções, uma vez que a sombra do utilizador se projectava num ecrã, dando 

origem a eventos gráficos e sonoros.  

As décadas 80 e 90 ficaram marcadas pelos softwares de simulação e 

representação de objectos tridimensionais, que trouxeram ao virtual a 

proeminência da forma digital.  

Os sistemas de realidade virtual podem hoje ser caracterizados pelo grau 

de imersão, interactividade, realismo e envolvimento que proporcionam ao 

utilizador. A noção de imersão está ligada à sensação de se fazer parte do 
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ambiente, obtida através do isolamento dos sentidos do utilizador face aos 

estímulos que provenham do mundo real. A imersão relaciona-se com os 

sentidos da visão, audição e tacto, pelo que, um sistema será tanto mais 

imersivo, quanto maior for o número de dispositivos que produzem 

estímulos associados a estes sentidos e ainda, movimentos da cabeça, mãos e 

corpo do usuário. O utilizador sentir-se-á mais envolvido no ambiente de 

realidade virtual, se for estimulado para participar em actividades 

proporcionadas por esse mesmo ambiente.   

Como Nuno Ribeiro refere, do ponto de vista essencialmente técnico, as 

interfaces de realidade virtual simulam ambientes permitindo visualizar, 

manipular e interagir com estes, através de representações, por vezes muito 

complexas e, embora não “reais”, consideradas como tal, durante a sua 

utilização. Geralmente, estas interfaces permitem a navegação no ambiente 

virtual, em tempo real, com seis graus de liberdade a que correspondem seis 

tipos distintos de movimento: para a frente/para trás; acima/abaixo; para a 

direita e para a esquerda; inclinação para cima/inclinação para baixo; rotação 

para a direita/ rotação para a esquerda; Inclinação para a direita / inclinação 

para a esquerda. (Ribeiro, 2004)  

Ao permitir a interacção através de movimentos naturais, as interfaces de 

realidade virtual autorizam o utilizador a aplicar a sua experiência importada 

do mundo real, na exploração do mundo virtual, recorrendo, para o efeito, a 

periféricos como capacetes de realidade virtual — head-mounted display52  — 

e luvas de dados — datagloves. No momento em que se permite a interacção 

do utilizador com o mundo virtual, por intermédio de periféricos de entrada 

e saída, este mundo, ou ambiente virtual, passa a ser designado por realidade 

virtual. Provavelmente, isto acontece porque, a partir desse momento, 

                                                
52 Head-mounted display — HMD — é a interface original da realidade virtual, que foi primeiramente 
desenvolvida no MIT e na universidade de Utah, nos finais dos anos 60, pelo cientista informático Ivan 
Sutherland. “ Se a finalidade do dispositivo é servir como o espelho que permite entrar no pais das 
maravilhas matemático construído na memória do computador, deverá abranger tantos sentidos 
quanto possível.” Sutherland  
HMD são dispositivos de vídeo que nos permitem ver as imagens directamente nos olhos, através de 
capacetes com visores, os quais nos proporcionam imagens estereoscópicas tridimensionais, 
aumentando a sensação de imersão.  
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constitui-se uma realidade que passa a ser “verdadeira” para aqueles que nela 

imergem, longe do distanciamento que a palavra mundo comporta.  

O envolvimento dos vários sentidos humanos em simultâneo aumenta o 

nível de exigência em termos de software e de hardware. Para permitir ao 

utilizador imergir no mundo virtual, visualizando, explorando e manipulando a 

informação que é disponibilizada em tempo real, através de uma aplicação, 

são necessários muitos recursos de processamento e, para já, este tipo de 

sistemas são muito dispendiosos e inacessíveis à maior parte dos escultores 

e/ou artistas. 

Existem diferentes sistemas de realidade virtual: sistemas de simulação, 

projecção, realidade aumentada, telepresença, imersivos, de desktop VR e 

ambientes virtuais colaborativos: 

A principal intenção dos sistemas de realidade aumentada é a de 

complementar, e não eliminar, a percepção do mundo real, tendo como 

principal objectivo melhorar o desempenho do utilizador em tarefas 

exigentes, pelo volume de informação, através da adição de informação à 

realidade, tal como, textos, esquemas e animações, sendo que a imersão 

neste sistema assume um papel secundário, embora o utilizador faça uso de 

periféricos transparentes — HUDs, Heads-up-Displays — que sobrepõem 

informação ao mundo real 

Os sistemas de telepresença, muito explorados no âmbito artístico, 

permitem ao utilizador a sua intervenção em ambientes remotos,  

possibilitando o controlo à distância de dispositivos, geralmente robóticos, 

em que o utilizador vê as suas capacidades motoras e sensoriais serem 

ampliadas. Estes sistemas constituem um desafio para as novas concepções de 

tempo e de espaço, instituídas pelo digital, abordando manifestamente o 

poder do controlo à distância, o impacto da acção e evidenciando a 

importância do nosso gesto individual, para a alteração do comportamento 

de algo, mesmo que este se encontre do outro lado do planeta. 

Na arte, esta condição é promissória, relativamente à forma como 

encaramos o mundo e os seus processos de construção. Valoriza o indivíduo 



Escultura Multimédia 

 76 

e a sua atitude consciente, ao mesmo tempo que denuncia o impacto inegável 

do comportamento de cada um de nós em tudo o que existe, ainda que nos 

possa parecer alheio, por condição geográfica, condição esta, que se 

transformou em poética de espaço e de tempo na rede interconectada. Na 

realidade, é hoje possível esculpir remotamente. A nossa presença e 

existência tornaram-se significativas na constituição da obra escultórica, 

presencialmente ou à distância, e despertam-nos para a nossa condição de 

agentes humanos sociabilizados.  

Os sistemas de realidade virtual imersivos, utilizam pequenos ecrãs, 

existentes num capacete ou outro dispositivo que possa ser colocado na 

cabeça do utilizador, acompanhando o seu movimento. O ambiente virtual, 

gerado totalmente em computador, submerge o utilizador permitindo-lhe 

olhar em todas as direcções  a sua volta sem nunca perder o contacto com o 

ambiente virtual. Este tipo de sistema de realidade virtual imersivo é 

genuinamente tridimensional e inclusivo, criando a ilusão ao utilizador de 

estar dentro desse mundo.  

Frequentemente interactivos, estes sistemas permitem ao utilizador a 

liberdade de movimentos, tais como, voar, atravessar obstáculos, etc., 

prometendo para a escultura, não só novas formas de apresentação virtual 

mas, e ainda mais importante, outras possibilidades para a sua exploração e 

fruição, na relação entre sujeito e  objecto escultórico. 

Sem ter de recorrer à utilização de capacetes — HMD — estes sistemas 

imersivos podem consistir num sistema CAVE — Cave Automatic Virtual 

Environment. O CAVE permite ao utilizador imergir totalmente no ambiente 

virtual, a partir de uma sala que se encontra totalmente revestida por ecrãs, 

desde as paredes ao chão e ao tecto. O usuário pode interagir com os 

objectos projectados sintetizados, uma vez que existem câmaras e outros 

dispositivos ópticos ou magnéticos que tornam possível a indicação das 

coordenadas do utilizador, as quais são enviadas ao sistema que, por sua vez, 

processa reacções adequadas para o ambiente virtual. 
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Tal como nos sistemas imersivos de HMD, as imagens são igualmente 

estereoscópicas sendo necessária a utilização de óculos específicos. Os 

sistemas CAVE dispõem ainda de sistemas de projecção acústica 

tridimensional, que complementam a sensação de imersão e agravam a 

percepção da tridimensionalidade do espaço. 

Quanto aos sistemas de desktop VR53, caracterizam-se fundamentalmente 

por serem não imersivos. Monitores de computador de grande formato, ou 

outros sistemas de projecção, apresentam o mundo virtual e a projecção de 

imagem é habitualmente estereoscópica. São igualmente muito exigentes em 

processamento.  

Por último, existem os ambientes virtuais colaborativos que pretendem 

integrar grupos de pessoas, dispersas geograficamente, num mesmo ambiente 

virtual, através de tecnologias de comunicação sustentadas por computador, 

ou seja, tecnologia de realidade virtual distribuída para suportar o trabalho 

em grupo, fundamentando o espaço comunitário virtual. 

  

Segundo Derrick de Kerckhove, a inspiração para um trabalho artístico em 

realidade virtual advém da exploração livre do campo biológico das nossas 

respostas psicológicas.  

A imersão em ambientes digitais, sintetizados, gerados em computador, ou 

o uso de dispositivos multi-sensoriais assemelham-se a um fato de mergulho, 

que nos permite o acesso e exploração do espaço numérico sintetizado.  

Char Davis54,  artista canadiana, foi pioneira no uso de tecnologias de 

realidade virtual. Desde o início da década de 80, utilizou software 3D para 

explorar a noção de imersão permitida pela realidade virtual. Apropriando-se 

de ferramentas e tecnologia, próprias da realidade virtual, Davis possibilitou 

ao utilizador, a partir de sistemas HMD, a imersão em ambientes constituídos 

por gráficos e som 3D interactivos.  

                                                
53 Exemplo de duas tecnologias comuns de realidade virtual, de sistemas desktop VR, para apresentar e 
distribuir mundos virtuais na Web, são a norma VRML e o formato QuickTime VR. 
54 Char Davis é directora fundadora da Visual Research na Softimage, empresa Canadiana de animação 
em computador 3D e 2D para filmes, anúncios e videojogos. 
Char Davis em: http://www.immersence.com/ 
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Osmose, 1995 e Ephemere, 1998, duas instalações de ambientes imersivos e 

interactivos, prenunciam-se cinestésicas, enquanto espaço de exploração do 

inter-jogo perceptivo entre o indivíduo e o mundo.  

 

 

 

Figura 14 Char Davis, “Osmose”, 1995. 

 
 

Os ambientes criados por Davis são lugares que facilitam ao sujeito a 

consciência de si próprio, enquanto personificação do estar consciente do 

espaço envolvente. Em Osmose, o visitante, a que Davis chama «imersante», 

veste um fato equipado com sensores e um capacete de visão estereoscópica 

para poder imergir no ambiente virtual. A navegação é a base do projecto, 

sendo possível explorar diferentes mundos de acordo com o percurso 

escolhido: mundos sintetizados, visuais, naturais ou textuais, quando 

constituídos pelo próprio código da programação, etc. A navegação faz-se 

com a ajuda da respiração do imersante, inspirar significa um movimento 

ascendente, expirar um movimento descendente e os restantes movimentos 

do corpo tem o seu reflexo no ambiente imersivo.  

É ainda possível, para os restantes visitantes equipados com óculos 

bipolarizados, visualizarem o desempenho do imersante no espaço virtual, 

através de um ecrã estereoscópico instalado no espaço de exibição. Cada 

imersante pode assim colocar à sua mercê o restante público presente, que 
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fica sujeito às suas decisões, relativas à exploração do espaço. Manovich 

refere que este facto é interessante, uma vez que “o visitante que usa o 

sensor, e que por vezes age literalmente como o olho da restante audiência, 

ocupa várias posições ao mesmo tempo — a de sujeito que controla, a de 

visionário que mostra à audiência o que merece ser mostrado e ao mesmo 

tempo a de mero objecto, uma interface entre os outros e a realidade 

exterior, isto é, uma ferramenta para estes; simultaneamente um projector, 

uma luz e um reflector.” (Manovich, 2005:139)  

O corpo do outro, como mediador físico, dá lugar a outra dicotomia a do 

visionamento colectivo e individual. Esta também é a proposta de “Eve”, 

1993, um projecto de Jeffrey Shaw55, artista já aqui referido anteriormente. 

“Eve” promove o desenvolvimento conceptual e técnico de um novo 

formulário de visualização e imersão, num sistema interactivo de realidade 

virtual. De acordo com Manovich, “Eve” apresenta diferentes tecnologias de 

navegação como a do panorama, do cinema, do vídeo e da realidade virtual, 

introduzindo a interface de uma tecnologia na interface de outra56.  

“Eve” consiste numa colossal abóbada insuflável, que comporta dois 

projectores de vídeo montados numa bandeja móvel — dispositivo 

robotizado — os quais podem projectar uma imagem rectangular, em 

qualquer ângulo, sobre a superfície interna da abóbada. O vídeo dos dois 

projectores resulta num par estereofónico de imagens. O visitante do “Eve” 

transporta um capacete que contém um dispositivo transmissor da posição e 

ângulo da sua cabeça no espaço, relativamente à tela interior da semiesfera. 

Desta forma, é ele quem controla a posição dos projectores de vídeo, de 

modo a que a imagem projectada siga sempre a direcção do seu olhar. O 

utilizador pode assim direccionar o olhar para qualquer ponto, explorando 

interactivamente as cenografias gráficas virtuais apresentadas, geradas em 

computador.  

                                                
55 Jeffrey Shaw em: http://www.jeffrey-shaw.net/ 
 
56 Manovich refere que em “Eve”, a interface do cinema — uma imagem fechada numa moldura 
rectangular — é colocada dentro da interface do panorama — um espaço fechado semiesférico. 
(Manovich, 2005:137) 
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Mais uma vez, o restante público que se encontre na sala partilha com o 

utilizador o visionamento e a navegação, no mundo virtual. O visionamento 

partilhado leva à fruição conjunta a qual, em ambiente digital interactivo, não 

significa apenas estarmos a observar uma obra conjuntamente, mas também 

percepcionarmos a percepção do outro. Segundo Jeffrey Shaw, as realidades 

virtuais geradas por computador são um novo espaço de ficção. 

 

 

 

Figura 15 Jeffrey Shaw, “Eve”,1993. 

 
 

“Kites flying in Out of Space”, 2002 – 2005, é um projecto desenvolvido 

pela artista Jackie Matisse, no qual utilizou sistemas imersivos de realidade 

virtual. Matisse trabalhou com super computadores científicos, para criar e 

simular o controlo de papagaios de papel num ambiente virtual imersivo.  

Quando da sua exibição em Amesterdão, na conferência iGRID, em 2002, 

patrocinada pelo centro de arte e tecnologia SARA — Stitchting Acadenisch 

Rekecentrum Amsterdam — Scott Bradner, consultor em sistemas de 

informação na universidade de Harvard, que escreve semanalmente uma 

coluna na Network World, classificou o projecto de “emblemática 

demonstração de um trabalho artístico 3D interactivo em tempo real, e 

ainda, de bela personificação de computação distribuída”.  

Matisse utilizou um sistema CAVE, no SARA, projectando imagens em 

todas as paredes e chão, com a intenção de rodear completamente o 

utilizador pelos gráficos estereoscópicos, permitindo assim a sensação de 

imersão total.  
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Para estes gráficos gerados em computador aparecerem como formas 

tridimensionais no espaço, tinham de corresponder à localização do 

observador no CAVE. Isto tornou-se possível, através da captação das 

coordenadas relativas à posição e movimento, em tempo real, do observador 

no espaço do CAVE, feita por computador. O observador utilizava óculos 

especiais e segurava ainda uma corda que simulava a de um papagaio virtual, 

para controlar os movimentos deste. Para este fim, foram utilizados sensores 

magnéticos que transmitiam dados para o computador, o qual recalculava 

continuamente a forma dos papagaios — com um debito de 30 frames por 

segundo, aproximadamente. Isto permitia manter a perspectiva do papagaio 

sempre correcta, em relação ao ângulo de visão do observador, mesmo 

quando este se movimentava no espaço ou alterava a posição da sua cabeça. 

Cada usuário controlava apenas um dos papagaios, no total de doze e, por 

não haver formas estacionárias, cada um dos doze papagaios disponíveis na 

peça, era imensamente complexo de simular — utilizando cada um 15 

megabytes por segundo — desta forma, foi utilizado um modelo de 

distribuição computacional, usando processadores em múltiplas máquinas, ou 

seja, servidores distribuídos pelo globo — Chicago, Canada, Japão, Singapura 

e Virgínia — que  foram listados para calcularem as formas dos papagaios.  

Do ponto de vista internacional, “Kites Flying in Out of Space” é um 

exemplo fantástico do desempenho da network — trabalho em rede — e uma 

metáfora visual das possibilidades de cooperação global através da tecnologia. 

Segundo Howard Risatti, professor de arte contemporânea e teoria crítica na 

Virginia  Commonwealth University, os papagaios de Matisse fundamentam-se 

nas concepções de Calder para a escultura de mudança e movimento, 

embutidos no espírito da animação.  

Para Matisse, os papagaios são um veículo para jogar com a cor, desenhar 

linhas no céu e esculpir o ar. O termo “jogar” deverá ser entendido no 

sentido filosófico da interacção inventiva de possibilidades criativas, através 

da mudança e da diminuição do controlo pessoal.  
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Figura 16 “Kites Flying In and Out of Space”, iGrid, 2002 e no sistema CAVE, na universidade Tech 

Virginia, 2002.  

 
 

Os papagaios de Matisse não deixam traços físicos, uma vez que as suas 

linhas não são materiais e são apenas linhas, se considerarmos ser uma linha a 

direcção ou o movimento de um objecto, real ou imaginário, no espaço e 

através deste. As formas esculturais localizadas no espaço pelos seus 

papagaios são instáveis e transitórias. Rasitti profere que ao nível filosófico, o 

trabalho de Matisse recorda-nos de que não estamos sós no mundo, mas que 

somos apenas uma parte deste e que as nossas acções reverberam para além 

de nós próprios. O seu trabalho adquire assim uma ressonância, relativa ao 

movimento ambiental e à opinião existencial, na responsabilidade de cada 

individuo.  

 

De acordo com o que Davis nos diz, o uso do espaço virtual imersivo 

proporciona aquilo a que chama de “arena filosófica”, à qual intenta 

aproximar-se através do seu trabalho. Um espaço onde é possível construir 

arquitecturas e formas imateriais, destabilizador das estruturas psíquicas, 

resultando no aumento da atenção e “expansão perceptual”. As sensações de 

estar “noutro lugar”, de “perda da noção de tempo” fortificam as reflexões 

sobre o estar-se vivo.  Davis acredita que os ambientes de realidade virtual 

são ideais para explorar percepções e sentimentos sobre o fluxo do universo.   
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Para além disso, os ambientes virtuais imersivos proporcionam ao 

utilizador, coincidir com o espaço e o tempo da obra, sujeito e objecto 

ocupam assim o mesmo espaço, dissipando-se as fronteiras entre estes. Uma 

mudança  importante na colocação do sujeito. (Wilson,2002: 701) 

 

 

CORPO IMERSIVO  

Deixámos a era da reprodutibilidade técnica, tal como Benjamin a definiu, 

para imergir na da simulação electrónica, tal como Baudrilhard preconizou. 

As imagens digitais possuem técnicas e estéticas particulares, sendo que, 

reconhecemos como imagem o que não é senão uma simulação gráfica, 

fortemente dependente do carácter de simulacro. A possibilidade de simular 

ambientes, onde nos podemos mover, escolher definições individuais e criar 

avatares, implementou os espaços navegáveis.  

O corpo imersivo é a proposta da realidade virtual, que pretende 

comprometer o corpo a um espaço integral, unificado. O imersante tem a 

percepção da totalidade do seu corpo e do seu completo envolvimento, na 

experiência de imersão no mundo virtual, propondo assim uma reflexão 

entre corpo e tecnologia.  

Com os ambientes de realidade virtual o corpo encara novos arquétipos. 

Poder-se-á falar de uma desincorporação fisiológica, que permite viver por 

detrás de um corpo obsoleto e habitar o ambiente de dados como um 

Cyborg. Deste ponto de vista, a realidade virtual recusa a fisicalidade do nosso 

corpo, uma incorporação vs. desincorporação na percepção do espaço, com 

um papel central na exploração artística em sistemas de realidade virtual.  

Enquanto objecto material, o corpo pressupõe massa, volume, peso, 

gravidade e é intransponível. O corpo resiste na sua presença incontornável, 

embora se ressinta com as promessas divergentes do digital. Segundo Maria 

Augusta Babo, existem duas vertentes emergentes para a abordagem do 

corpo na nossa actualidade. A primeira desmaterializa-o e remete-o para o 

domínio virtual — o corpo cyborg, potenciado e mediado pelas tecnologias do 
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digital — a segunda considera-o pela sua carne, capaz de incorporar corpos 

estranhos, tecnologia, ou seja, um corpo protésico que passa a corpo híbrido.  

Mais adiante, regressaremos ao corpo, no contexto da interactividade e 

controlo, mas para já, pronunciamo-nos apenas acerca de uma das propostas 

indiciadas, a que desmaterializa, codifica e imerge o corpo no virtual. 

Alterada a hierarquia do sensível, feita uma reorganização do corpo, uma 

nova matriz da percepção explora uma visualização menos retiniana. 

Entregamo-nos à navegação e à interacção digitais usando o corpo que, em 

ultima análise, se assume como a derradeira interface inultrapassável. As 

realidades do mundo concreto são mediadas através do corpo, 

condicionando o conhecimento do indivíduo. Implicamos o corpo no 

conhecimento e no relacionamento com o objecto, não existindo, 

aparentemente, motivos para que não façamos o mesmo, com as realidades e 

objectos do mundo virtual. 

A nossa experiência também é a do corpo. Corpo e experiência corpórea 

são temas do território da escultura, porque medeiam a nossa relação com o 

corpo e espaço escultóricos. A escala da escultura pode embeber-nos 

corporeamente, proporcionando-nos, à semelhança de um sistema de 

realidade virtual, a noção de navegabilidade noutro espaço, que nós 

espectadores podemos efectivamente ocupar — quando a única forma de 

experimentar o escultórico é estar dentro dele.  

As obras do escultor Richard Serra contêm-nos nas suas dimensões 

colossais e indicam-nos a ideia de percurso, de trajectória, pelo que somos 

remetidos ao nosso corpo físico e para a constante recolocação deste, nos 

espaços da obra e do íntimo humano. 

 

 

Figura 17 Richard Serra, “A Matter of Time”, 2005.  
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Rosalind Krauss falar-nos-ia agora da ideia de passagem que considera ser 

“uma obsessão da escultura moderna”, ou seja, a transferência da escultura 

de um veiculo estático e idealizado para um temporal e material, instituído 

pela narrativa de imagens sucessivas, obtidas durante a experiência de 

passarmos, momento a momento, através do espaço e do tempo. Esta 

“imagem de passagem serve para colocar tanto o observador como o artista 

diante do trabalho e do mundo”, o que, para Krauss, é uma atitude de 

humildade basilar que induz, simultaneamente, artista e espectador à intensa 

troca com a obra escultórica. (Krauss, 1998: 341-342) 

Com os novos media é provável que as trocas se dêem a outros níveis, 

uma vez que o corpo é pensado como mediador, comunicador, interface física 

que pode activar e desactivar, encadear, comandar, controlar, enfim, que é 

capaz de conversar com a obra examinando o seu feedback. As trocas digitais, 

codificadas, instituem uma nova ideia de passagem, sendo o veículo temporal 

fragmentário e o material volatilizado. 

Para a proposta de um corpo ciberespacial, são válidos todos os nossos 

anseios de possuir um não-corpo, um corpo vaporizado, uma existência 

virtual, contrária à física. Esse corpo é aquele que se multiplica em diferentes 

possibilidades da realidade, assume uma identidade on-line e permite 

presenças simultâneas. No ciberespaço, a união de espírito do homem com a 

máquina permitirá ao primeiro, uma nova forma de existência — do futuro.  

A ideia de abandono do corpo é própria de um universo de cibercultura 

onde, constantemente, avançam múltiplas considerações acerca da nossa 

permanência para além do corpo. Neste universo da cibercultura, o adjectivo 

virtual torna-se comum e intenso, transformando-se na nossa mais recente 

prótese de existência. (Turcherman, 2004)  

Sabemos que na arte, os ambientes digitais propõem uma experiência 

estética diferente da anterior ao seu aparecimento. O seu funcionamento 

baseado, fundamentalmente, em informação e não em matéria, presta-se 

claramente a uma experiência, na qual deixa de haver a necessidade da 

presencialidade e simultaneidade espácio–temporal. Tudo isto pode ainda 
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estar aliado ao facto de, em ambientes digitais, podermos viver as nossas 

experiências, a partir de um agente virtual que assume a nossa identidade, 

desempenhando o papel de mediador entre duas realidades simultâneas.  

Segundo Jorge Martins Rosa, «navegar» à deriva numa Chat room, ou numa 

MUD, pode ser apenas o começo de uma sensação de imersão limite, por 

agora  apenas ficcional mas, num futuro breve, poderá confundir realidade e 

representação imersiva multi-sensoriais57.  

 
Reflectindo sobre o presente capítulo, chegamos a algumas conclusões que 

passamos a enumerar. A conversão de átomos em bits, fundamentada pelos 

vários tipos de modelos gráficos 3D, promove actualmente o imaginário 

visual da escultura digital através de tecnologias de modelação e animação 

gráfica, que permitem a criação de modelos sólidos, recorrendo a 

ferramentas de modelação 3D. Estes processos virtuais para a criação de 

escultura apresentam, sob a forma de imagens digitais, capacidades distintas 

das apresentadas pelas imagens , televisiva, fotográfica ou cinematográfica, 

detentoras de um forte carácter documental e de uma narrativa 

fundamentalmente linear.  

Por sua vez, a interactividade, que acompanha a visualização dos modelos 

gráficos, facilita a observação dos objectos tornando possível a 

«desfamiliarização» dos pontos de vista, que ampliam o imaginário do 

escultor. A visão contemporânea reformula-se assim, perante uma nova 

experiência estética, reconstruindo-se, a partir do paradigma digital de síntese 

e virtualização. A modelação da tridimensionalidade, em ambiente digital, 

refere-se ao meandro matemático, deixando de estar sujeita ao irreversível  e 

ao definitivo. 

Como referiu Maria Teresa Cruz, o ciberespaço propõe um “novo 

entusiasmo exploratório do espaço”, ambiente em que a escultura fica 

dependente de condições como virtualidade, actualização, variabilidade, 

                                                
57 Para clarificar esta ideia de imersão limite, Jorge Martins Rosa refere, como exemplo, os argumentos 
de filmes como o Matrix ou eXistenz.  
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hibridação e conectividade, sendo o computador gerador de conceitos, na 

medida em que pode possibilitar a criação de software para modelação, 

animação, geração e apresentação da forma escultórica, verificando-se neste 

princípio, uma enorme inspiração para a forma.  

As actuais tecnologias de acesso aos dados desdobram a informação visual 

e ampliam as possibilidades para a escultura. Contudo, o artista deverá ser 

capaz de questionar a utilização da panóplia de processos e tecnologias, do 

foro científico, que proliferam à velocidade da luz, intentando a reinvenção 

das próprias técnicas.  

As tecnologias digitais estão assim a constituir-se num veículo para a 

invenção do “novo real”, das virtualidades escultóricas e da actualização da 

escultura contemporânea. Incontornavelmente, a tendência para a redução da 

distância existente entre os dois meios envolventes, físico e digital, dissolve 

realidades, concreta e virtual. O virtual é assim o prenúncio e a consequência 

das nossas transformações culturais, manifesto de descontentamento e 

contestação à ideia de realidade pré-estabelecida, libertador de “padrões 

disciplinares da verdade”.  

O território da escultura está  aculturado por espaço e tempo digitais, 

entrega-se a uma nova ideia de passagem, em que o veículo material foi 

volatilizado e o temporal, fragmentado. O código comporta agora a 

virtualidade da obra escultórica, à qual é permitido deambular nas redes, 

nesse “outro lugar”, que pode ser imersivo, interactivo, onde nos é 

permitido actuar, adquirindo por isso uma intensa referencialidade de 

realismo. A escultura digital, referenciada no código e firmada no processo de 

modelação gráfica, estendeu-se assim aos sistemas de realidade virtual. A 

exploração do mundo virtual, permite um distanciamento do real, uma 

desrealização, redescobrindo, redefinindo e reinventando, novas formas de 

ser escultura imaterial. A recolocação do sujeito, que coincide agora no 

espaço e no tempo da obra, poderá colocar a escultura ao serviço da 

exploração individual e experiência de si mesmo, intensificando os sentidos e 

a percepção. 
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Finalmente, quanto ao corpo Cyborg, numa desincorporação fisiológica, 

continua a ser mediador, comunicador, derradeira interface física que pode 

activar e desactivar, encadear, comandar, controlar, enfim, dialogar com a 

obra escultórica, examinando o seu feedback. O nosso corpo e o escultórico 

desincorporam-se, desmaterializam-se, e colidem. É agora possível ao sujeito 

existir no tempo e espaço da obra escultórica, estando dentro desta, 

recolocação do sujeito a que Davis chamou de «imersante».  
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CAPÍTULO III 

ESCULTURA REMATERIALIZADA 
 

“Parte do desafio tem sido tirar as formas para fora da ‘caixa’ — o computador 

— e realiza-las completamente, numa forma concreta tangível. Interesso-me pela 

lacuna entre o espaço virtual do computador e a realidade tangível corpórea e 

sensitiva  dos objectos culturais.58 ”  

Dan Collins  

 

 

 

No capítulo anterior, referimos a escultura pela sua conversão digital em 

código, apresentada no mundo virtual, pelo que agora falaremos da sua 

conversão em matéria física. Vimos anteriormente que a representação 

numérica introduziu a escultura numa estrutura modular, tornou-a 

programável e permitiu a sua automatização e que e consequência a sintaxe e 

a semântica visuais da escultura ter-se-ão alterado. Neste capítulo veremos 

de que forma, os vocábulos, cúmplices das tecnologias computacionais, 

propõem ainda realidades esculturais do concreto, através de processos de 

rematerialização que se sustentam em técnicas de Prototipagem Rápida — 

RP — e manufactura assistida por computador — CAM — admitindo a 

variabilidade de escalas, técnicas e de materiais para a escultura.  

Falaremos também, das possibilidades do código digital que se anexou,  por 

outro lado e ainda no concreto, aos mecanismos robóticos controlados por 

computador que nos nossos tempos, visam a escultura inteligente.   

 

 

                                                
58 Wands, Bruce. Art Of The Digital Age. London, Thames & Hudson, 2006. p.85 Tradução livre do 
Inglês. 
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CONVERSÃO DE BITS EM ÁTOMOS — PROTOTIPAGEM RÁPIDA   

A criação de escultura, no espaço virtual, reclamou a existência concreta 

da forma escrita em código. Para tal, foram determinantes as tecnologias 

digitais que se desenvolveram nas últimas décadas, na manufactura de formas 

tridimensionais no âmbito da indústria. Estas ferramentas de rematerialização 

da escultura digital mudaram a percepção e construção da 

tridimensionalidade e revalidaram as suas possibilidades estéticas. 

Os processos de prototipagem rápida59 — PR — nasceram da pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico aplicados ao âmbito da engenharia industrial e 

aliaram-se aos processos escultóricos, para a rematerialização do seu código 

digital em matéria concreta. William V. Ganis considerou a inclusão destes 

processos no território da escultura, “(...) uma profunda mudança ontológica, 

uma vez que estes objectos PR, em resina, polyester e noutros materiais, são 

cruzamentos vindos de outro plano de existência — são paradoxos da 

virtualidade que, até este momento, não se reconheciam nesta forma.” (V. 

Ganis, 2004: 29) 

Durante a década de 80, a introdução da estereolitografia, ou seja, da 

primeira técnica de prototipagem rápida, na indústria automóvel, aeroespacial 

e militar, veio revolucionar a área do design. Estas tecnologias, aplicadas 

inicialmente à indústria de engenharia, ciência e biotecnologia,etc., as quais 

marcaram o início da utilização do molde e corte digitalizados na indústria, 

                                                
59 O termo prototipagem rápida designa um conjunto de tecnologias usadas para fabricar objectos 
físicos, directamente a partir de fontes de dados, gerados por sistemas de computador. Existem várias 
técnicas de prototipagem rápida. As mais utilizadas são a estereolitografia (STL) a sintetização selectiva 
a LASER (SLS) — a impressão tridimensional — 3D printing — a modelagem por deposição fundida 
(FDM), a Polyjet e a Thermojet (MJM). Todas as técnicas de prototipagem rápida baseiam-se no mesmo 
principio de sintetização, aglutinação, polimerização ou solidificação, de camada por camada, do 
material em que são construídas as fatias do modelo virtual, transportadas do computador para a 
máquina de PR, independente da natureza desse material, como pós (cerâmicos, plásticos ou 
metálicos), filetes plásticos, resina líquida ou outros. As máquinas de PR apresentam, basicamente, as 
mesmas características: uma plataforma que se movimenta no sentido vertical, onde as fatias do 
modelo são construídas e empilhadas; um distribuidor do material sobre a plataforma, que se 
movimenta em direcção horizontal e um polimerizador, geralmente LASER UV ou CO2. 
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alimentaram, desde logo, o imaginário dos artistas para a sua aplicação à 

arte60.  

Todavia, seriam poucos os escultores a ter recursos para o acesso a estes 

processos dinâmicos, tendo surgido nos últimos anos, diversos sistemas de 

prototipagem rápida, de baixo custo, trabalhando materiais como a resina, 

plástico, ceras e pós cerâmicos. Estes novos sistemas de PR funcionam 

similarmente à estereolitografia, com base em modelos virtuais CAD61 —  

computer-assisted drawing  — que permitem obter uma matriz física, através 

da impressão por camadas.  

As máquinas CNC62 milling — computerized numerical control  — utilizadas 

desde há muito em contexto industrial, continuam a ser o processo mais 

económico para a produção de esculturas de grande escala, provenientes de 

ficheiros digitais, sendo ainda o melhor sistema para esculpir materiais como 

a espuma, plásticos, madeira, metais e pedra ou novos materiais compostos. 

É assim possível reproduzir hoje, fisicamente, os modelos digitais 

tridimensionais desenhados em sistemas CAD e CAM  — computed-assisted 

manufacturing  — a partir de máquinas CNC milling, de controlo numérico 

assistido por computador e diversas máquinas de prototipagem rápida.  

O uso de técnicas de desbaste, extracção, ou ainda, de adição de diversos 

materiais como o gesso, a resina, a silicone, o látex, etc., consentiram ao 

código digital, criado em ambiente virtual, a sua materialização. Em 

simultâneo com a estes processos, são ainda muitas vezes utilizadas técnicas 

                                                
60 As tecnologias, presentemente, permitem ao escultor uma diversificada gama de materiais e de 
técnicas que encontraram inicialmente a sua aplicação no uso comercial, tendo sido adaptados para a 
criação artística. Torna-se assim fundamental a existência de um banco de dados com toda a 
informação referente a novos materiais, equipamentos e informações básicas dos recentes 
desenvolvimentos, na área das ciências e indústria, que possam vir a ter as suas aplicações na escultura. 
Um notável esforço neste sentido é o do National Sculpture Conference no Kansas, que convida pessoas 
das artes e das indústrias a trocarem mutuamente informações, publicando este processo num livro 
anual. Esta organização foi a percursora do International Sculpture Center (ISC) e da revista Sculpture. 
Serviços similares são promovidos pelo New Museum of Contemporary Art de Nova York, que tem 
desenvolvido principalmente trabalho na arte e media. 

 
61 Os modelos digitais projectados em computador, através de sistemas CAD, CAM, CAE, etc., são 
transportados do computador para uma máquina responsável pela sua materialização, podendo ser 
construídos em diversos materiais, como a cerâmica, a resina acrílica, o metal ou outros, conforme sua 
destinação. 
62 As CNC miling, são máquinas de desbaste de controladas por computador, com fresas em tornos 

giratórios de actuam nos três eixos x,y,e z. 
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de digitalização tridimensional, que consistem na captura de dados através do 

processamento digital, colmatado com a representação vectorial para obter 

um modelo tridimensional virtual, que poderá vir a ser materializado pelas 

técnicas referidas anteriormente.  

Para sabermos um pouco mais sobre a origem destas tecnologias, 

recuamos a meados do século XX, altura em que Pierre Bezier [1910- 1999], 

desenvolve na Renault, onde trabalhou de 1933 a 1975, o INISURF CAD 

CAM — software produzido para desenvolver soluções de manufactura 

industrial. Desde 1960, que o seu interesse na investigação foi direccionado 

para o desenho de máquinas e controle por computador, design interactivo 

de curvas e superfícies em formas livres, e para o fabrico por desbaste, de 

peças em 3D, na realização de matrizes e moldes em barro. 

Bezier não passou indiferente às potencialidades estéticas que estes 

sistemas de comando numérico permitiam, ele próprio abordou-as de forma 

artística, explorando a multiplicidade de formas possíveis de gerar 

graficamente ou em escultura, ambas assistidas por computador. Assim, os 

primeiros exemplares de escultura realizada a partir do comando numérico 

de fresas são de Bezier, concretizados nos laboratórios de prototipagem 

rápida da Renault.  

A escultura assistida por computador entrou verdadeiramente no mundo 

da arte, nos anos 70, coincidindo com o aparecimento da microinformática e 

dos processos de estereolitografia. É também na década de 70, que surge a 

E.A.T63  — Experiments Art and Tecnology —, em Nova York, organização 

fundada oficialmente pelos engenheiros Billy Klüver e Fred Waldhauer e os 

artistas Robert Rauschenberg e Robert Whitman.  

A E.A.T, apoiada por corporações industriais, governamentais e grupos 

comerciais, pretendia assistir o artista, na exploração de aplicações 

                                                
63 Nas literaturas da E.A.T, constam algumas listas, como a que se segue, que nos dá indícios do tipo de 
experimentação artística que se propunha desenvolver. Use of sonar to pick up ordinary body motion; Use 
of air wall; Use of gases; Subsonic sounds; Time compression and extension recording; Feedback; Infrared IV; 
Word transformation; Remote control of objects; Activation of distant objects-vortex gun and light beam; Use of 
LASER beams; Vacuum forming of plastic sheets; Phase change of materials (solid to liquid, liquid to gas); 
Temperature- and pressure- sensitive colours; Light- sensitive colours; Decomposition; Sound and image mixing, 
TV  recorders, etc; Use of magnetic fields, electromagnets. 
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tecnológicas, estabelecendo contacto entre cientistas, engenheiros e artistas 

que colaboravam nestes processos. 

Na colaboração entre arte e tecnologia, em registos muito anteriores aos 

nossos dias, encontra-se o exemplo da construção do “Modulador Luz-

Espaço”, na qual Moholy-Nagy se aliou ao engenheiro Otto Ball e ao técnico 

Istvan Sebok. Contudo, organizações como a E.A.T foram pioneiras na 

história da investigação e colaboração artística entre engenheiros e artistas, 

as quais, presentemente, se tornaram usuais. 

As ideias desenvolvidas por este grupo revelavam claramente o interesse 

técnico dos artistas pela era tecnológica. A E.A.T, através da investigação, 

procurava levantar novos problemas, inquietando-se com os múltiplos 

processos de fazer arte. Segundo James J. Kelly, a postura do E.A.T, em 

relação aos sistemas multimédia e à network, era a de considerar que estes 

seriam a chave para conceitos intrínsecos ao digital, tais como, integração, 

interactividade, hipermédia, imersão e narrativa.                         

O Massachusetts Institute of Tecnology — MIT64 — o Center for 

Advanced Visual Studies — CAVS65 — e o The Kitchen Center for Vídeo and 

Music, em Nova York66, são exemplos análogos, precursores da investigação 

em arte e tecnologia. Da mesma forma, encorajavam o trabalho que envolvia 

a colaboração entre artistas, cientistas e tecnólogos, procurando as 

intersecções entre arte, ciência e tecnologia.  

As investigações do CAVS foram pioneiras no uso de tecnologias, tais 

como o LASER, o plasma, ou as ferramentas de observação científica, 

enquanto meios de expressão criativa. Estes passos foram decisivos para que 

o território da arte se relacionasse com o da tecnologia, numa plataforma 

farta em novidades e avanços técnicos despontados pela linguagem digital. 

Mais tarde, em 1998, Christian Lavigne escreve num artigo intitulado “La 

                                                
64  MIT em: http://web.mit.edu/   
65 CAVS em: http://cavs.mit.edu/, é uma comunidade para a arte contemporânea na escola de 
arquitectura e planeamento, integrada no MIT.  
66 The Kitchen Center em: http://www.thekitchen.org/ , foi fundado enquanto colectivo artístico pelos 
artistas Woody e Steina Vasulka, referidos anteriormente. The Kitchen, era um espaço onde artistas, 
compositores experimentais e performers podiam partilhar ideias numa interpelação de linguagens. 
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sculpture numerique” e publicado na revista “Computer Arts”, que o 

computador se tornaria na principal ferramenta útil do atelier do escultor do 

século XXI. 

A divulgação dos processos de PR, junto das comunidades artísticas e 

nomeadamente dos escultores, surgiu apenas no início dos anos 90, com a 

criação de centros de acolhimento e promoção da escultura digital, são os 

casos do Computers and Sculpture Fórum — CSF —, em 1992, e da 

Intersculpt67, a primeira Bienal de Escultura Digital organizada pelo instituto 

Francês Ars Mathématica, em 1993, desenvolvida com a cooperação do 

FastUK e de muitos artistas/curadores, tais como Christian Lavigne, Keith 

Brown, Dan Collins, Robert Michael Smith e Michael Rees. Na edição de 

2003 desta bienal, trabalhos telemanufacturados foram partilhados por 

artistas, concretizados em máquinas de PR e exibidos em diferentes locais do 

mundo, em mostras internacionais simultâneas. (Smith, 2004) 

Grupos como o CSF e o Ars Mathématica são assim responsáveis pelo 

maior número de exposições de PR. Mostras recentes, como as bienais 

Internacional Sculpt ou Internacional Rapid Prototyping Exhibition, também 

demonstraram os aspectos transcendentes da escultura em PR a partir de 

exibição de trabalhos em simultâneo, webcastings e videoconferências. A 

International Rapid Prototyping Exhibition68, com a curadoria de artistas, 

como Mary Hale Visser e Robert Michael Smith, realizou edições simultâneas 

em sítios como: Southwestern University,  no Texas; New York Institute of 

Technology — NYIT; Pennsylvania State University; University of Houston; 

Yeditepe University, em Istanbul; e Manchester Metropolitan University.  

 

 

 

 

                                                
67 Intersculpt em: http://www.pimkey.com/~interscu/ 
68 Papid Prototyping Exhibition em: http://www.rpsculpture.org/ 
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Figura 18 Locais onde se realizou, em simultâneo, a bienal Intersculpt de 2003, respectivamente, Paris - 

França; Filadélfia - Pensilvânia; Auckland - Nova Zelândia; Dakar - Senegal; Singapura; Hong Kong - 

China, Manchester - Inglaterra; Nova York; Nova Orleães - Louisiana, Columbus - Ohio; Tempe - 

Arizona e São Francisco - Califórnia. 

 
 

As exposições internacionais de PR foram sintomáticas da globalização 

tecnológica, bem como do desejo em orientar as tecnologias para as 

organizações de arte, em partilhar informação, técnicas ou trabalhos 

artísticos. Nos últimos anos, registaram-se fortes desenvolvimentos na área, 

através de um grande número de projectos na rede e da criação de 

laboratórios de experimentação, como o PRISM (E.U) — Dan Colins e Mark 

Henderson — vocacionado a promover a investigação nas áreas de 

modelação e visualização 3D, o grupo Fast- UK — Fine Art Sculptors and 

Technology in the UK — na Universidade de Manchester, dedicado ao 

encorajamento do trabalho escultural que envolve o uso de computadores, o 
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DAAP, no College of Design, Arquitecture Art Planning, da Universidade de 

Cincinnati (E.U) — Derrick Woodham — entre outros, associados a 

universidades ou a empresas de software, que têm avançado com as primeiras 

reflexões sobre as práticas da “tele-escultura”. (Ganis, 2004; Colins, 2006) 

A maior parte dos organizadores e impulsionadores da Intersculpt, que 

começou por ser um evento isolado de exibição empenhado em impulsionar 

o mutualismo entre as novas tecnologias e a escultura, desenvolve 

presentemente, trabalho na área da escultura digital e os seus conhecimentos 

proliferam através dos sistemas de ensino, nos quais inserem, nas áreas do 

multimédia, software e tecnologias de PR, aplicadas à escultura digital. 

 

O fenómeno da “telemanufactura” associado à escultura permite a partilha 

de código na rede, de forma imediata, e admite a sua reprodução em 

qualquer parte do mundo, desde que se tenha acesso a tecnologias de PR. 

Facto que ilustra bem a importância da virtualidade do código na escultura 

digital, uma vez que nele existe toda a potência para a obra concreta.    

E se no código permanece a forma, contudo o tempo desvanece-se. 

Podemos mesmo imaginar que, num futuro, não muito distante, os museus 

farão notícia das autorizações concedidas, por parte dos artistas, para a 

reimpressão de obras que outros museus mundiais também exibem nas suas 

colecções. Com esta hipótese, aproximamo-nos da ideia de que a PR 

redefinirá o paradigma de obra original e, consequentemente, a recepção da 

escultura nas instituições de arte. A escultura digital confinada ao código, 

apartar-se-á do conceito de objecto original, pela possibilidade de se 

multiplicar, reproduzir sem perda de informação.  

Em “A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica”, Benjamim diz-

nos: “Pode resumir-se essa falta no conceito de aura e dizer: o que murcha 

na era da reprodutibilidade da obra de arte é a sua aura.” (Benjamin, 1992: 

79). De acordo com a sua proposta podemos agora questionar se não estará 

a escultura a “perder a sua aura”, ao negar a sua autenticidade e ao 

apropriar-se dos processos de reprodução?”  
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    Será que a poética, inserida pelo digital, aliviou o objecto artístico de pesos 

como o “original”, o “único” e o “verdadeiro”? A história da museologia, 

marcada pelo insubstituível, é assim posta em causa perante a proposta da 

cópia, da repetição, da multiplicação do objecto, levando-nos a crer que 

teremos de reconfigurar os nossos museus, uma vez que a exibição, aquisição 

e o arquivo da obra estão a ser repensados. 

 

Existem já incorporadas, em algumas escolas e universidades69, as 

tecnologias de sistemas de desenho assistido por computador — CAD e de 

PR, para o seu estudo e aplicação nas artes e no design. A sua inclusão, nos 

programas de aprendizagem anota o reconhecimento destas práticas, 

enquanto meio de expressão, e reflecte o interesse das instituições de ensino 

e alunos, na aprendizagem e adopção de novas ferramentas.   

Este método incentiva a realização das primeiras experiências de 

modelação, em ambiente digital, a visualização e apresentação das ideias, o 

visionamento e o entendimento da forma, sujeitando-a a variações, antes da 

sua realização física. Simultaneamente, educa uma sensibilidade estética 

relativa aos materiais e acabamentos, próprios destes processos de 

rematerialização.  

Indubitavelmente, antevemos as mudanças nos modos de ensinar e 

apreender escultura. A incorporação de tecnologias de modelação digital, nas 

instituições de ensino, já acontece e, embora lentamente, no que concerne a 

Portugal, tem repercussões notórias uma vez que se sente a tendência para 

envolver novas tecnologias, tanto nos programas curriculares, como nas 

auto-propostas de práticas de ensino com os alunos. Estes, muitas vezes, são 

os primeiros a sugerir a utilização de processos inovadores para a 

concretização dos seus trabalhos, ainda que não disponibilizados pelas 

                                                
69 Instituições tais como Sarofim School of Fine Arts at Southwestern University; Partnership for Research in 
Spatial Modeling (PRISM); Laboratory at Arizona State University’s (ASU); School of Art Manchester Institute 
for Research and Innovation in Art and Design (MIRIAD); Manchester Metropolitan University; École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts, Paris e Fine Arts department at NYIT, existindo neste último, mais escultores 
digitais do em qualquer outra faculdade. NYIT e ASU, entre outras, incorporam a utilização de 
prototipagem rápida, nos programas de graduação nas aulas de escultura digital, por considerar que 
esta é uma tecnologia já com maturidade. 
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instituições de ensino em que se inserem. Poder-se-á então dizer que, em 

contexto académico do futuro, esta prática será cada vez mais corrente para 

a abordagem da escultura.  

 

A PR reflecte as possibilidades esculturais das tecnologias digitais, na 

medida em que permite a realização de projectos impossíveis de esculpir 

através de qualquer outro método, pelo seu nível de detalhe. Trabalhos 

complexos como os de Kenneth Snelson70 (“Atom I”, 2003) ou Rona Pondick 

(“Fox”, 1998-99; “Mouse”, 2002-2006) dependem do uso das tecnologias de 

PR, pelo nível de complexidade ou pormenor a que se propõem.  

Kenneth Snelson trabalhou sempre sobre princípios científicos, 

concebendo estruturas de átomos, pelo que as suas peças sugerem cenários 

de órbitas de electrões. Contudo, a utilização do computador facilitou-lhe 

não só a visualização dos modelos geométricos como ainda a própria 

concretização das formas, o que permitiu o aumento da sua complexidade, 

uma vez que estes poliedros são resultado da repetição automatizada de 

formas regulares.  

 

 

Figura 19 Kenneth Snelson, “Atom 1”, 2003.  

 
 

                                                
70  Kenneth Snelson em http://www.kennethsnelson.net/ 
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Pondick descobriu que podia usar tecnologias de prototipagem e trabalhar 

com Emil Vicale da BBC71 — proprietário e presidente da corporação Vicale, 

um projecto industrial no âmbito das tecnologias de PR — para conseguir 

materializar partes do corpo humano numa escala reduzida, sem perder a 

minuciosidade da textura da pele. Vicale digitalizou a máscara viva de Pondick, 

a qual pôde posteriormente reduzir para qualquer tamanho. No processo, 

utilizou uma máquina de PR, que permite uma resolução de 12.7 

micrómetros, mantendo todos os elementos do rosto e pele humanos 

delimitados ao ínfimo pormenor. Pondick concebe assim variações do seu 

rosto e membros em múltiplas escalas, as quais acopla a corpos de animais. 

Nas suas mais recentes esculturas, em aço inoxidável, a exploração do corpo 

alude ao domínio da manipulação genética. Os fantásticos corpos híbridos 

são, desta forma, conseguidos através da mistura entre ofício tradicional e 

tecnologias digitais emergentes. 

 

 

Figura 20 Rona Pondick, “Mouse”, 2002-2006 e “Fox”, 1998-1999. 

 
 

Ainda referente aos processos de digitalização 3D, o artista Karin Sander72 

apresenta-nos retratos miniatura de pessoas, à escala 1:10, concebidas a 

partir da digitalização de 360º dos corpos em questão. O resultado é 

                                                
71 http://www.bbcdesigngroup.com/ 
72 Karin Sander em: http://www.karinsander.de/ 
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fabricado num objecto tridimensional em plástico, através de uma técnica de 

PR, conhecida por FDM — Fused deposition modeling — que, à semelhança da 

maioria dos processos de PR, trabalha de forma aditiva, acrescentando o 

material por camadas, até à conformação final do objecto. Algumas destas 

figuras são pintadas, conforme a referência dada pela imagem de cada 

individuo, captada no processo da digitalização. Para o efeito, Sander convida 

amigos e personalidades diversas, contudo, em 2002, este criou uma 

exposição denominada 1:9:6, na qual, os visitantes podiam participar, pagando 

oito euros para terem uma digitalização materializada em miniatura da sua 

figura. Doando-a de seguida à exposição, esta passava a pertencer ao museu, 

primeiramente, enquanto parte integrante da instalação, posteriormente, na 

sua colecção permanente. Sander permitiu ao comum cidadão que o seu 

retrato pessoal fosse aceite pela “classe universal de museu”, perspectiva 

interessante pelo modo como subverte a história milenar do museu elitista.  

Todo o processo inerente a estas pequenas esculturas é totalmente 

concebido pela produção de máquinas. De acordo com Cristiane Paul, 

quando o objecto final aparece com a pretensão de ser uma escultura 

“tradicional”, questiona simultaneamente a própria noção de escultura. O 

artista em nenhuma altura trabalha com a matéria física, pelo que o trabalho 

final não contem o seu cunho. Na realidade, estas esculturas são mais uma 

cópia exacta em miniatura de uma pessoa do que uma representação, pelo 

que sugerem uma pureza não filtrada. O processo de trabalho de Sander 

exemplifica bem o conceito de telemanufactura e as possibilidades do 

teleporting das formas. Através da telemanufactura, formas virtuais 3D podem 

ser remotamente traduzidas, tornando possível que uma ideia e forma, 

visualizadas em qualquer parte do mundo, possam vir a estar, literalmente, 

nas nossas mãos. 

As impressoras 3D, mais acessíveis num futuro não muito distante, serão 

introduzidas no mercado de massas, estabelecendo um outro nível de 

fisicalidade para a informação transmitida digitalmente. (Paul, 2003) 
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William V. Ganis atentou à aparência dos objectos PR, geralmente 

concretizados em resinas ou fibras pouco atractivas, assemelhando-se a 

objectos de estudo inacabados. Diz-nos que os materiais mate, brancos ou 

amarelados, com textura própria do plástico e dos trabalhos em cru, e, na 

maior parte das vezes, limitados a uma escala pequena, possível de realizar 

nas máquinas de PR mais acessíveis, correm o risco de se parecer apenas 

com um modelo para ser posteriormente actualizado — protótipo — um 

exemplar de teste, anterior ao seu fabrico industrial final.  

No entanto, a aceitação das propriedades dos materiais é prática 

recorrente, ao longo da história da escultura, pelo que presumimos que este 

não será um exercício problemático de se levar a cabo, mais uma vez. A 

escultura reconheceu as estéticas inerentes a estes materiais e processos, 

adoptou a sua plástica e encarrega-se agora de lhes conferir expressividades 

próprias. Estabelece-se uma relação de aceitação e de aproveitamento das 

especificidades dos materiais, tais como, opacidade, transparência, espessura 

e detalhe, uma vez que estes materiais podem, mais do que nunca, variar em 

rigor e pormenor permitidos pelo controlo do computador. 

O trabalho de Elona Van Gent, artista dos novos media e das tecnologias 

tridimensionais de computador, é bem revelador da aceitação e exploração 

da estética introduzida pela prototipagem de objectos. Os seus trabalhos 

cultivam a transparência e o detalhe, permitidos em PR, como são exemplo 

Murmur, 2002 e Hydra, 2003 — esculturas prototipadas em pequena escala 

produzidas em estereolitografia73. 

 

 

 

 

                                                
73 Elona Van Gent em: http://www.elonavangent.com/ 
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Figura 21 Elona Van Gent, “Hydra”, 2003. 

 
Para além disso, as peças de PR podem ainda sujeitar-se a técnicas de 

acabamento, que lhes conferem outros aspectos, como demonstra o escultor 

Robert Lazzarini74 que aplica acabamentos exigentes aos seus trabalhos 

prototipados, normalmente os mesmos aplicados nas peças originais nas quais 

se inspira para o seu trabalho. Payphone, 2002, é exemplo disso, Lazzarini 

incorporou todas as substâncias referentes ao objecto original — uma cabine 

telefónica — tais como alumínio anodizado, aço inoxidável, plexiglás e tela de 

seda.  

Outro trajecto interessante, possível com a escultura digital, é a utilização 

de anamorfoses. Payphone é um excelente exemplo de uma anamorfose 

concebida em computador e seguidamente prototipada, sendo que, muito do 

trabalho de Lazzarini se dedica a este princípio. A partir de ficheiros CAD 

3D, o escultor distorce e deforma a perspectiva dos objectos, os quais, 

posteriormente, materializa em esculturas que induzem o observador à 

sensação de náusea.  

                                                
74 Robert Lazzarini em: http://www.robertlazzarini.com/ 
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Figura 22 Robert Lazzarini, “Payphone”, 2002. 

 
 

Assim, as tecnologias digitais autorizam o escultor a manipular a realidade e 

a estabelecer novas referências com o espaço físico envolvente. A sujeição da 

mesma forma a diferentes escalas, materiais e processos de PR, imprime 

realidades diversas no mesmo objecto. 

As máquinas CNC têm a capacidade de gravar e esculpir matérias-primas 

como a madeira, a pedra, o vidro, o acrílico e outros materiais.  A sua 

aplicação, cada vez mais comum na indústria, insere-se também no âmbito 

das artes, destacando-se o Digital Stone Project75, em New Jersey, projecto 

empenhado em facilitar o uso dos sistemas CAD, CAM e tecnologias CNC, 

exclusivamente ao campo artístico.  

Robert Michael Smith, escultor digital, já aqui referido, colaborou com o 

Digital Stone Project, onde concebeu uma série de esculturas em mármore e 

em poliuretano, com características biomórficas, uma escala ampliada 

relativamente àquela em que usualmente os seu projectos protótipados se 

definiam. No Digital Stone Project Robet Smith76 trabalhou com máquinas 

CNC, percebendo rapidamente que estas lhe permitiriam imprimir o mesmo 

modelo em diferentes materiais, tais como, a pedra ou a espuma de 

poliuretano e também em diferentes escalas — scalability.  

                                                
75 Digital Stone Project em: http://www.digitalstoneproject.org/ 
49 Robert Michael Smith em:  http://iris.nyit.edu/~rmsmith/  
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Como já antes foi referido, a scalability é uma das características permitidas 

pela a associação do código à escultura e, para Smith, ocupou um lugar de 

destaque no seu trabalho, uma vez que este explora as possibilidades 

estéticas do mesmo elemento, alterando-lhe a escala e ou o material de 

referência. Ao escultor interessa-lhe explorar a mesma forma em diferentes 

processos e materialidades, tanto os protótipados em resina como os 

desbastados por máquinas CNC, em mármore ou granito preto, como é 

exemplo Gynefleuroceraptor, 2004, peça primeiramente realizada no Digital 

Stone Project e mais tarde na China.  

 

 

 

Figura 23 Robert Michael Smith, “Gynefleuroceraptor”, 2003 e 2004. 

 
 

O processo de desbaste de peças por máquinas CNC é comummente 

desenvolvido em conjunto com um digitalizador 3D a LASER, para a captação 

dos dados para computador, sendo possível partir de um modelo físico, 

modelado inicialmente, em barro ou em gesso. 

Jon Isherwood77, escultor Inglês residente em U.S.A, trabalhou igualmente 

como o Digital Stone Project. Numa entrevista dada à revista Sculpture, em 

Setembro de 2004, explica como aborda a escultura usando a tecnologia de 

controlo numérico computorizado — CNC —  relatando algumas questões 

processuais, que nos ajudam a percepcionar o nível de interactividade 

permitida nestes processos de rematerialização da escultura digital.  

O seu trabalho inicia-se por um grande grupo de formas modeladas e 

esculpidas em gesso, a partir das quais ambiciona criar formas bolbosas, 

                                                
77  Jon Isherwood em: http://www.jonisherwood.com/ 
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construindo um diálogo permanente entre as peças já feitas e as que ainda 

estão por conceber. Estas formas, depois de transferidas para o computador 

a partir de um digitalizador 3D, são posteriormente manipuladas em 

programas de tool path, scaling e morphing, com base na visualização disponível 

no ecrã. Para iniciar o processo de desbaste, a pedra é seleccionada, tendo 

em conta o seu potencial para a transformação que se adivinha. O diálogo 

entre a intencionalidade artística, a escala e o material é então estabelecido 

através do computador, definindo-se parâmetros relativos às propriedades da 

matéria e à abordagem pretendida, decidindo o tamanho e ângulo da fresa de 

desbaste. Os ficheiros no computador, a serem lidos pela máquina, indicam as 

zonas de corte e aos poucos, a escultura emerge deste processo.  

Jon Isherwood descreve-nos o processo como sendo interactivo, na 

medida em que a máquina pode ser parada a qualquer momento, 

reintroduzidos novos dados, reformulado o código digital de entrada e, 

consequentemente, alterada a forma, facto que lhe terá causado alguma 

admiração no primeiro contacto que teve com sistema e que, agora, diz 

permitir-lhe ter um controlo absoluto sobre a peça.  

 

 

 

Figura 24 Jon Isherwood, “At First Appearances”, 2003; “Things Are Not Always What They Seem”, 

2004  
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Parece ser do seu especial agrado o facto de sentir que não perde o tacto 

durante o processo, importante para a tomada de decisões, algo que revela 

ter perdido quando tentou a modelação digital, usando programas 3D como 

o Maya ou o Rhino. Isherwwod comenta: “Preciso de passar as mãos sobre a 

peça para determinar se esta está realmente acabada. O sentido do tacto é 

crucial para o processo, a circulação entre mão, olho e cérebro” (Isherwood, 

2004), o que demonstra  que a escultura continua a apelar ao sensorial táctil. 

Neste caso, a tecnologia CNC surpreende pelo factor de controlo, 

proposta de precisão mantida pelo computador, sendo que cada aspecto do 

processo se representa por um dígito. Jon Isherwood sente-se fascinado por 

essa quantidade de controlo, que lhe permite partir de formas muito gestuais 

e intuitivas, acabando por obter algo de carácter tão definitivo.  

Andy Huntington materializa na escultura o seu interesse pelas tecnologias 

interactivas e pelo som. No seu Projecto Cylinder78, utilizou os conceitos de 

interacção e som, na criação de objectos escultóricos complexos, 

materializados por PR. Cylinder é sobre a criação de formas para objectos 

muito complexos, que exibem um nível de detalhe análogo ao da natureza. 

Andy Huntington trabalhou com Drew Allen, o qual pretendia criar trabalhos 

gerados algoritmicamente para serem posteriormente protótipados. Estes 

trabalhos, gerados por algoritmos, baseiam-se na captura da complexidade 

natural do som — amplitude, frequência e timbre. A informação de análises 

de frequência, dentro da escala normal de audição do ser humano e em 

curtos períodos de tempo, é convertida para uma forma escultórica tangível 

e permanente, escultura que representa uma amostra de tempo. 

Para o efeito, Huntington criou o seu próprio software em Director, que 

permite variações na definição — tempo e frequência — e comporta ainda 

saídas em linha de STL79, para o registo de ficheiros compatíveis com as 

máquinas de estereolitografia — prototipagem rápida. As análises feitas de 

                                                
78 Em 2004, oito esculturas foram produzidas e exibidas subsequentemente no projecto da Bienal 
Internacional de Saint- Etienne, França e na Fabrica Features em Lisboa, Portugal, 2005. Informação e 
visualização deste trabalho disponível em: www.extraversion.co.uk/about.html 
79 Standard Template Library – uma biblioteca de modelos que faz parte do standard da linguagem de 
programação C++ e que contêm implementações de vários tipos mais comuns de algoritmos. 
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amostras do ambiente geram esculturas que, específicas de um local, 

reflectem o seu potencial acústico.  

 

 

 

Figura 25 Andy Huntington, “Seahorses”; “Designed”; “Market”, 2004. 

 
 

O som neste projecto delineia-se numa proposta diferente da que a sound 

sculpture propõe. Apresenta-se sobre a configuração de um corpo, onde 

ficaram congelados os registos de amplitude, frequência e timbre. O 

argumento interessante deste projecto é o de nos incitar a observar aquelas 

esculturas enquanto som, embora saibamos claramente que não o são. 

A nossa percepção tende a alterar-se e adequar-se a este universo 

informacional. À semelhança das tecnologias de saída — output de sinal de 

informação — que alteraram os modos de representação da escultura, as 

tecnologias de entrada — input — influenciam e modificam a nossa 

percepção, ao proporcionarem novas apreensões da realidade visível e/ou da 

imaginária. 

Segundo Maria Teresa Cruz, a aventura da arte moderna, no seu conjunto, 

é a de exploradores em luta contra os territórios aparentemente fixados da 

vida, do imaginário e do simbólico, em nome de um espaço sem definição ou 

extensão, que seria poético, por isso mesmo. Pensamos então que a nossa 

percepção está, uma vez mais, a revelar uma antiga ambição: “um campo 
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infinitamente expandido e sem contorno definido” que o nosso presente, 

cada vez mais, nos oferece pela relação estabelecida “com um novo espaço 

fluido, desterritorializado e globalizado, que é de facto informacional.” (Cruz, 

2002: 150) 

 

 

MECANISMOS E ROBÓTICA 

“Escrever código de computador é criar um padrão que cria outro padrão. Uma 

composição visual imprevisível emerge de uma estrutura matemática. Eu colaboro 

com um robô produtor de animações cujo comportamento eu desenho. Ao longo 

do tempo os algoritmos, as imagens e o artista co-evoluem.80”  

Larry Cuba  

 

 

O uso da mecanização foi proporcional à introdução da máquina na nossa 

história e motivou a escultura para a expansão da sua forma e linguagem. 

Desde início do século XX, registamos trabalhos com base no mecanismo 

mas é contudo, a partir da década de 60, que é dado um maior destaque à 

utilização destes engenhos. (Kelly, 2002) 

Os anos 50 e 60 foram, por excelência, um período de exploração do 

movimento e da escultura cinética, movimento introduzido não só pelo 

mecanismo, mas também pela ilusão óptica. As esculturas cinéticas 

compunham-se em partes móveis ou movimento contínuo, sendo este real 

ou imaginário, simulado por vezes pela utilização da luz, da sua projecção, 

reflexos e sombras. O conceito de obra aberta proclamava assim a 

variabilidade, imprimindo na escultura a modificação constante da sua 

aparência, hoje também própria dos media digitais.  

                                                
80 Wands, Bruce. Art Of The Digital Age. London, Thames & Hudson, 2006. P.148 Tradução livre do 
Inglês. 
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As esculturas de artistas, como Jean Tinguely, George Pickey ou Nicholas 

Shoffer, procuraram recriar a linguagem mecanicista, própria de uma época. 

Jean Tinguely, numa atitude antagónica em relação à máquina, desenvolve 

objectos que se movem, giram, rodopiam, acabando, muitas vezes, por se 

autodestruírem. Um tanto irónicas, estas esculturas recaem nos desencantos 

da máquina, no desgaste, nas falhas e na sua própria desintegração física. Os 

mecanismos eléctricos e os primeiros trabalhos em néon expandiram assim a 

esfera da mecanização e da estética do objecto, o qual passou a incidir no 

espaço envolvente ou seja, no ambiente.  

A criação de ambientes com mecanismos de luz foi talvez a primeira 

proposta de imersão “num outro” espaço. As instalações em néon, de Dan 

Falvin, são exemplo vivo da alteração e modelação do espaço circundante do 

espectador. Percorrer uma exposição de Flavin é transitar entre diferentes 

sensações de imersão no espaço envolvente, que se sucedem, imergindo-os e 

experienciando-os distintamente.  

Com o mobile, o escultor Alexander Calder introduziu ainda um novo 

conceito de “mecanismo” e movimento à escultura, um processo de 

variabilidade da forma escultórica que sugere a obra aberta, em alteração 

constante. Umberto Eco diz-nos que “ Calder dá um passo em frente: agora a 

forma move-se, ela própria, sob os olhos, e a obra torna-se ‘obra em 

movimento’. O seu movimento compõe-se com o do espectador. Em rigor 

não deveria haver nunca dois momentos, no tempo, em que a posição 

recíproca da obra e do espectador pudessem reproduzir-se de modo igual. O 

campo das escolhas já não é sugerido, é real, e a obra é um campo de 

possibilidades.” (Eco, 1989: 176) 

 

A mecanização, desde o seu início, inscreveu-se na arte de diferentes 

formas. A escultura não permaneceu indiferente à presença da máquina e dos 

processos mecanicistas da vida social e organizativa de uma época. A vontade 

absoluta de traduzir os seus valores estéticos e formais para a escultura 

delineou “obras-máquina”. O mecanismo apresentou-se, por vezes de forma 
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explícita, com a presença de engenhos mais ou menos complexos, accionados 

por energia eléctrica, outras vezes, dependente da acção do público para 

provocar alterações na obra, outras ainda, de forma menos evidente, o 

mecanismo era o processo organizativo que possibilitava a construção e as 

alterações da obra, através das modificações dos fenómenos naturais, como a 

acção do vento, a força da água, etc. 

A título de exemplo poderíamos referir as esculturas de Mark Di Suvero, 

George Rickey e Takis, que respondem à acção do vento, movendo-se ou 

vibrando ao serem empurradas pelo ar. Walter de Maria, em “The Lightning 

Field”81, 1977, propõe também levar a força da natureza à sua obra. 

Quatrocentas estacas de aço inoxidável foram dispostas, espaçadas 

regularmente entre si, numa área remota do deserto, no sudoeste do Novo 

México, num campo propício a descargas eléctricas naturais. Funcionando 

como pólos de atracção energética dispostos ao longo de uma milha de 

comprimento por um quilómetro de largo, as estacas com altura constante 

definem um plano horizontal o qual funciona como um campo relâmpago. O 

mecanismo, neste caso, foi implementado para que houvesse interacção entre 

a obra e a natureza. (Kelly, 2002)  

Por vezes exposto, focado no objecto em si, outras vezes oculto, tendendo 

para o media em si mesmo, o mecanismo foi sendo permissivo da activação 

de processos, de acção e de controlo, pela sua “natureza” mecânica.  

A dinâmica na escultura, conseguida pela utilização de mecanismos, alterou-

se  nas últimas décadas, pelo que — e vamos então agora dar um grande 

salto que nos transportará para o presente — actualmente, os mecanismos 

são, na maioria das vezes, controlados ou accionados por computador. O 

controlo humano foi substituído pelo computorizado de acções mecânicas e, 

desta forma, é hoje possível a conversação do homem com a máquina na 

seguinte sequência: computador/objecto, objecto/espectador, 

espectador/objecto e finalmente objecto/computador. A máquina 

computorizada é mediadora de interactividade. 

                                                
81 The Lightning Field em: http://www.lightningfield.org/ 
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A revolução electrónica aparelhou o mecanismo de componentes em 

circuitos, que funcionam agora como articulação física da mensagem digital, 

tradutores de bits em movimento. Peter Vogel, pioneiro no campo da 

escultura electrónica interactiva desde 1960, explora a intersecção da 

tecnologia com a dança, composição musical e arte visual. Vogel interessa-se 

por estruturas simultaneamente  interactivas e musicais, para as quais utiliza 

células fotossensíveis e microfones que reagem ao espectador, criando 

experiências únicas de improvisação, do ver e ouvir, provocadas pela luz e 

sombra. Muito curioso, no trabalho de Vogel, é a forma como expõe os 

próprios circuitos que constrói, tornando-os, por excelência, os constituintes 

da forma escultórica.  

 

 

 

 

Figura 26 Peter Vogel, “Circular Acceleration #36”, 1988; “Duo”, 2006. 
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Lemur — League of Electronic Musical Urban Robots82 — é um grupo 

formado por artistas e tecnólogos, em Brooklyn, que explora a incorporação 

de mecanismo e robótica nos trabalhos que desenvolve, posteriormente 

controlados por computador, e que constituem instrumentos performativos, 

musicais, robotizados e interactivos. O público pode interagir com estes 

objectos e desenvolver performances musicais, os quais combinam uma 

preocupação formal escultórica com uma intenção fundamentalmente 

musical. Um projecto que introduz o aspecto lúdico da robótica na escultura 

e se associa ao movimento, som e à interacção, através da sua autonomia, 

sendo ainda um óptimo exemplo de colaboração entre artistas e tecnólogos. 

Estes objectos, integrados em performances e concertos, contam para o 

efeito, com a colaboração de compositores, músicos, designers de tecnologia 

interactiva e programadores.  

 

As intersecções entre arte e tecnologia foram, sem dúvida, ganhando 

consistência e tornaram-se bastante evidentes com o passar do tempo. 

Desde os primeiros eventos que se conhecem neste âmbito, como o 

Cybernetic Serendipity83, em Londres, em 1968, até aos nossos dias, 

podemos dizer que a arte tem vindo a difundir-se meios que também são os 

da técnica. Contudo, este desfecho electrónico para o mecanismo transporta 

em si algo muito audacioso, que é a proposta da máquina inteligente — o 

robô.  

A construção de criaturas artificiais, semelhantes ao homem, desde cedo 

acompanhou a intenção e a imaginação humanas. Os Gregos previam esta 

possibilidade referindo-a como techné, o procedimento que Aristóteles 

concebia enquanto criação daquilo que a natureza não era capaz de criar. A 

                                                
82 Lemur foi fundado em 2000 por Eric Singer, músico e artista, coordenador deste projecto. Lemur 
em:: http://lemurbots.org/  
83 Com a curadoria de Jasia Reichardt, a Cybernetic Serendipity foi uma das mais revolucionárias 
exposições do último século. A ideia principal foi examinar o papel da cibernética nas artes 
contemporâneas. A exposição incluiu robôs, poesia, máquinas de pintura e de música, como também 
todo o tipo de trabalhos onde a possibilidade era um ingrediente importante. 
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utilização da máquina, ao longo da história do homem, foi ganhando um lugar 

de destaque e transformou-se em objecto de verdadeiro fascínio.  

Na década passada, Hans Moravec afirmava estarmos muito próximos do 

tempo em que, virtualmente, a nenhuma função humana essencial, quer física 

quer mental, faltaria a correspondente artificial. (Moravec, 1992). Segundo 

este autor, o robô inteligente, uma máquina capaz de pensar e agir como um 

ser humano, será capaz de prosseguir a nossa evolução cultural, incluindo a 

construção e desenvolvimento cada vez mais rápidos, sem precisar de nós ou 

dos genes que nos deram origem.  Um mundo pós-biológico, dominado por 

máquinas pensantes em contínuo auto-aperfeiçoamento, é hoje a proposta de 

muitos projectos artísticos os quais ambicionam reflectir sobre o lugar do 

humano e da máquina no mundo actual. 

O cientista na área evolucionária, Inman Harvey, investigador da 

universidade de Sussex, refere que a construção de um robô que tenha uma 

espécie de comportamento simples e adaptativo, como os que até as 

criaturas mais simples possuem, é algo extremamente difícil. Os engenheiros 

evolucionários não projectam sistemas nervosos dos robôs, estes 

desenvolvem-se autonomamente, através de algoritmos inspirados na teoria 

de evolução. Produzir um maquinismo  desencadeador de comportamento 

adaptativo, que terá de lidar com o imprevisível ao invés do previsível, é algo 

como copiar a maneira como a natureza desenhou as suas máquinas, 

utilizando um equivalente da evolução natural da evolução Darwiniana. Este é 

o paradigma da inteligência artificial — IA. Harvey explica que o processo de 

selecção se baseia num código genético artificial — DNA artificial — um 

conjunto de genes artificiais ou seja, uma caricatura do que se passa na 

biologia real. O sistema nervoso de cada individuo robô possui uma cadeia de 

DNA única. Fazer selecção numa população de robôs é seleccionar o código 

daqueles que revelam um melhor desempenho das funções para as quais 

foram concebidos, reproduzindo apenas os melhores. A geração seguinte de 

robôs herda, desta forma, os tipos de desenho que funcionavam ligeiramente 

melhor na geração anterior. Os robôs não herdam cópias exactas, mas antes 
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uma parte do código da “mãe”, outra do “pai”, e ainda algumas mutações e, 

com um pouco de sorte, tal como refere Harvey, haverá uma ligeira melhoria 

face à geração anterior. O centro de investigação de Vida Artificial em Sussex 

é, de momento, o maior do mundo. Ainda assim, é muito, muito difícil, reunir 

condições para produzir algo idêntico a um ser humano: “se tivermos fundos 

suficientes para quatro milhões de anos, garanto que produzimos humanos”. 

(Harvey, 2003;46) 

Este cientista evoca ainda algo que nos parece ser de extrema importância, 

o facto de estudarmos vida artificial é estudarmo-nos, ao tentar 

compreendermo-nos o objecto de estudo não está fora de nós, inclui-nos. 

Assim, o sujeito torna-se no objecto. Neste sentido, os artistas que 

procuram abordar a vida artificial analisam-se a si próprios e abordam 

questões semelhantes aos problemas, que um cientista levanta no estudo de 

si próprio como sujeito.  

A vida artificial conduz-nos à máquina inteligente, pensante e autónoma. 

Uma máquina capaz de pensar, criar e realizar arte. Será a arte exclusiva do 

homem? Poder-se-á falar de arte artificial, não humana? 

 

O artista plástico Leonel Moura lançou, em 2004, um manifesto: Arte 

Simbiótica. Este manifesto responde à questão que colocamos atrás e declara: 

“1) as máquinas podem fazer arte; 2) homem e máquinas podem criar uma 

arte simbiótica; 3) a arte simbiótica é o novo paradigma o qual abre um novo 

campo para a arte; 4) expressão pessoal ou centralidade do artista humano 

podem ser abandonadas; 5) qualquer pretensão moralista ou espiritual, ou 

quaisquer propostas de representação podem ser abandonadas.” 

Segundo Leonel Moura, a mudança de paradigma para a arte foi apenas 

possível, perante a evolução tecnológica, “(...) da análise mecânica passamos 

para a da complexidade.” A robótica deixou de simular os comportamentos 

humanos, tais como o falar ou gesticular, para se dedicar à realização de arte, 

facto este decisivo para ser posta em causa a condição humana, a ideia ou 

filosofia de arte. Tal como a teoria pós-moderna reformulou os propósitos 
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da arte, para Leonel Moura, presentemente, a máquina enquanto criadora de 

arte, também revoluciona a intenção artística e “(l)ivres da realização de arte, 

podemos agora dedicar-nos à gestação de um novo tipo de artista nascido da 

sopa protobiótica da robótica e da vida artificial. Nós podemos fazer as 

máquinas que fazem a arte. (...)Quando deixamos de fazer arte para passar a 

fazer artistas, em que é que nós próprios nos tornamos? Num artista 

simbiótico! Um humano que não se preocupa mais com a produção directa 

dos objectos, mas dedica todo o seu saber e energia a criar e cooperar com 

uma vida imaginária não humana devotada ao artístico. 

Ao fazê-lo o artista simbiótico afirma que a tecnologia serve a criatividade 

e não a indústria destrutiva militar ou o mercantilismo.” (Moura, 2004) 

A proposta de uma sensibilidade estética, não humana, é a do robô 

inteligente contemplada em ArtSBot84, um projecto levado a cabo pelo artista 

plástico Leonel Moura e pelo professor do Instituto Superior Técnico de 

Lisboa, Henrique Garcia Pereira. ArtSBot baseia-se na relação entre uma 

pequena comunidade de robôs autónomos, que decorre no processo 

criativo, em que os robôs deverão ser capazes de produzir autonomamente 

pinturas e desenhos.  

 

 

Figura 27 Leonel Moura e Henrique Garcia Pereira, “ArtSBot”, 2004. 

                                                
84 ArtSBot provém de um projecto de investigação com base no trabalho realizado no centro de Geo-
sistemas do STI, sobre "Artificial Ant Systems", enquanto geradores de inteligência colectiva e forma de 
vida artificial. Leonel Moura em: http://www.lxxl.pt/. 
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Os robôs autónomos pretendem aqui demonstrar que “o homem não é a 

medida de todas as coisas e que a simbiose, entre humanos e máquinas, é o 

nosso destino próximo.” (Moura, 2004) A robótica surge-nos então não só 

como elemento plástico, característico da era a que assistimos mas também 

enquanto parceira no “fazer arte”. 

Num outro projecto, também de Leonel Moura, uma escultura robótica — 

“iSculpture (Intelligent Sculpture)” — propõe-se inverter a tradicional relação 

entre espectador e obra. Uma escultura, capaz de detectar e analisar a 

presença dos observadores, aproxima-se de cada indivíduo e interage com 

este de forma definir a dimensão do seu corpo. “iSculpture” é um obra que 

observa, em que o espectador é observado.  

Argumento idêntico a este é apresentado pelo escultor Alan Rath85 , o qual 

nas suas vídeo-esculturas digitais robóticas, se interessa essencialmente pela 

tradição do «olhar a arte», inerente ao público ao longo dos tempos.  

Rath profere que a arte tem sido essencialmente um objecto passivo que as 

pessoas visitam, todavia as possibilidades tecnológicas actuais permitem 

inverter os dois papéis. Actualmente, pode ser a arte quem nos observa.  

As suas esculturas são um misto de electrónica, mecanismos robóticos e 

vídeo digital. Observam-nos, emitem sons, interagem com a nossa presença, 

sendo o interesse de Rath o do objecto que nos reconhece, da mesma forma 

que nós nos recordamos de uma determinada obra que vimos (“Neo 

Watcher III”, 2001).  

 

 

Figura 28 Alan Rath, “Neo Watcher III”, 2001. 

 

                                                
85 Alan Rath em: http://www.alanrath.org/ 
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Interagir com as esculturas de Rath é ser-se subitamente confrontado com 

a consciência dos nossos próprios comportamentos e tudo o que isso 

implica. Servimos de modelo a estes robôs, uma espécie de caricatura do 

humano, que nos imitam. Uma experiência que tem tanto de embaraçosa 

pelo auto-reconhecimento, como estranheza pelas nossas próprias atitudes.  

Rath relata o facto de, muitas vezes, surpreender o público intimidado 

perante a “maquinaria”, facto curioso, na medida em que, para a maioria das 

pessoas, o contacto com as máquinas é diário. Admira especialmente o 

público que consegue apreciar o aspecto lúdico das suas esculturas e se 

dedica exclusivamente a avaliar a experiência.  

Contudo, algumas pessoas questionam-se acerca da utilidade das suas 

esculturas e da razão que leva Rath a despender tanto esforço em criar algo 

tão pouco útil. Na maioria das vezes, as pessoas querem saber o que é que as 

suas esculturas fazem, ou para que servem. O facto destas se manterem 

activas, em vez de passivas, leva a que as pessoas sintam que deveriam, na 

realidade, fazer alguma coisa útil, o que lhes provoca alguma ansiedade.  

Contudo, para Rath, a utilidade não é o objectivo. A criação da máquina 

advém do mesmo motivo da criação de arte, “para proporcionar conforto e 

prazer”. As suas esculturas determinam a procura do método e significado 

nos pormenores do seu comportamento, o que nos leva a ter a percepção de 

que não estamos a observar os objectos em si próprios, mas as suas 

intenções, descritas nas suas acções. (Bing, 2006)  

Ken Rinaldo86é outro artista a trabalhar na área da robótica, interessado 

em criar instalações multimédia, onde seja possível percepcionar a 

intersecção entre os sistemas naturais e os tecnológicos. Segundo Rinaldo, a 

integração de elementos orgânicos e electromecânicos certifica a junção e 

evolução conjunta entre os materiais vivos e tecnológicos. Sente-se fascinado 

e motivado com a diversidade de pessoas necessárias para envolver os 

sistemas tecnológicos, que se movem em direcção à inteligência e autonomia, 

                                                
86 Ken Rinaldo em: http://accad.osu.edu/~rinaldo/ 
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modeladas a partir das nossas concepções correntes do natural. O seu 

trabalho é influenciado pelas teorias dos sistemas de vida artificial, 

comunicação entre espécies, pela incógnita beleza da matriz inerente à 

natureza, organização da matéria, da energia e da informação, o que reflecte 

uma forte fascinação e expectativa diante da nossa evolução técno-cultural.  

 

 

Figura 29 Ken Rinaldo, “Autopoiesis”, 2000. 

 

“Autopoiesis”, 2000, uma rede de quinze esculturas sonoras, robóticas, 

gera um comportamento emergente através da comunicação sonora entre as 

esculturas e com os observadores. Os movimentos são alterados com base 

no sinal de sensores infravermelhos. Rinaldo criou desta forma um sistema de 

evolução baseado em vida artificial que é também uma escultura. O conceito 

deste projecto é a emergência, o encontro de sistemas sem nenhum 

controlador central que guie o seu comportamento. Os resultados são 

complexos, caóticos, não lineares e normalmente semelhantes a vida. 
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BIO ESCULTURA 

“Pretendi unir vários conceitos: caos, complexidade, evolução, entidades auto-

propagáveis e a natureza da própria vida. Esta forma de vida botânica, reproduzindo-

se a si própria de planeta em planeta, através do espaço, é , de muitas formas, 

análoga a outros sistemas que se auto-replicam, incluindo organismos, espécies 

inteiras ou até mesmo ideias. Uma janela para este sistema, que se replica a uma 

escala maior, tem como intenção aumentar a consciência dos sistemas de auto-

propagação em geral, e também inspirar pensamentos acerca do nosso planeta.87”  

Karl Sims  

 

 

Falar de inteligência artificial e sistemas de evolução é referir algoritmos 

genéticos evolucionários, sendo que o uso destes algoritmos se transformou 

num extenso campo de criação artística. 

John Holland, pioneiro em sistemas complexos, sistemas classificadores, e 

criador dos algoritmos genéticos, uma disciplina científica que poderá 

permitir um dia aos computadores a evolução para a inteligência flexível, 

refere que não só a ciência inspira a arte, como também a arte influencia a 

ciência, uma vez que a metáfora, própria do pensamento artístico, é o esboço 

da maior parte das grandes ideias científicas. Relacionar uma coisa com outra, 

ainda que de forma grosseira, é o que conduz a ciência pelos caminhos da 

arte, mas também o que orienta a arte nos caminhos da ciência.  

O papel do computador em ambos os mundos tem, de momento, um 

grande destaque e é muitas vezes plataforma de intercâmbio entre os 

«sistemas» artístico e científico. O pluralismo e o cruzamento de disciplinas 

verificam-se, cada vez mais, nas instituições culturais, afirmando um 

emergente intuito de criação de interdisciplinaridade.  

                                                
87 Wands, Bruce. Art Of The Digital Age. London, Thames & Hudson, 2006. P.160 Tradução livre do 
Inglês. 
 



Escultura Multimédia 

 120 

Arte biológica ou bioarte refere-se a essa partilha de informação entre 

áreas distintas, nomeadamente arte e biologia, a qual dá origem a trabalhos 

artísticos desenvolvidos no âmbito da ciência e dos seus avanços 

tecnocientíficos. A escultura, perante esta proposta, investe em campos e 

materiais orgânicos tão diversos como o ADN, células humanas congeladas, 

fungos, protozoários, bactérias, plantas e animais. 

 

A SymbioticA88  é uma instituição com fins artísticos, localizada num 

departamento de investigação em biologia — na Escola de Anatomia e 

Biologia Humana da Universidade da Austrália Ocidental — que pretende 

possibilitar aos artistas o trabalho directo com tecnologias biológicas, tendo 

sido a primeira instituição a ser criada com este princípio.   

Os artistas e cientistas responsáveis pela SimbyoticA contam já com uma 

vasta experiência na criação de esculturas, que incorporam células vivas de 

distintos tipos celulares, incluindo neurónios. A instituição possui também 

alguma prática na criação de substratos para suporte do crescimento de 

células, sustentados em estruturas tridimensionais, criadas através de 

impressão tridimensional assistida por computador — prototipagem rápida. 

Os artistas são assim encorajados a utilizarem técnicas de biologia moderna 

como parte da sua prática artística. 

A escultura propõe-se agora à exploração de material genético, 

questionando o poder das ferramentas comummente utilizadas nos processos 

científicos, fundamentando-se mais no processo do que no resultado final. As 

grandes questões da manipulação genética, que implicam reacções sociais e 

políticas, debatendo o futuro da nossa espécie, são também abordadas por 

artistas no seu trabalho. 

O homem intenta interferir, mais do que nunca, nos processos evolutivos 

naturais, manipulando, controlando e alterando. Em redor deste tema, muitas 

questões se têm levantado. Não pretendemos a avaliação das questões éticas 

que o tema levanta, contudo, Eduardo Kac refere que no seu trabalho, 

                                                
88 SymbioticA em: www.simbiotica.uwa.edu.au 
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nomeadamente o que tem como intenção esculpir novas proteínas, 

“Génesis”, 2000- 2001, se apropria das técnicas de biotecnologia para criticar 

a linguagem da ciência e as ideologias inerentes, enquanto desenvolve arte 

transgénica como modo alternativo de expressão individual. (Kac, 2004) 

Os artistas investem no campo da ciência porque, de acordo com John 

Holland, à semelhança de um lego, a ciência utiliza apenas alguns tipos de 

blocos de construção que se recombinam de maneira infinita para obter 

novas coisas, sendo que, muitas das descobertas científicas consistem em 

utilizar blocos de construção já bem conhecidos, recombinando-os de novas 

maneiras, algo que é muito inspirador para a arte.  

O aspecto modular da ciência transferiu-se para a computação e 

programação, geradoras de simbologias. A escultura investe em campos 

modulares que se assemelham a fórmulas matemáticas, sistemas evolutivos e 

à representação da complexidade. 

A reflexão sobre a forma como os sistemas de agentes se adaptam, 

evoluem, competem, cooperam e, ao fazerem tudo isto, geram diversidade e 

novidade sempre ascendentes, refere-se, em síntese, ao que chamamos de 

complexidade. De acordo com Holland, uma cidade é um sistema complexo 

na medida em que é composto por muita gente que não se mantém igual a si 

própria, uma vez que interage e apreende entre si.  

O estudo destes processos está a afectar diferentes áreas sociais para 

obtenção de um maior equilíbrio, tais como a economia e o direito. A arte 

não se alheia a esta área de investigação científica do século XXI. Hoje, a 

complexidade e os sistemas complexos adaptativos, gerados por 

computador, constituem a base dos projectos artísticos de arte generativa. 

Uma escultura generativa tem a sua essência na obra aberta. A atribuição 

de parâmetros ou princípios para as mutações a serem processadas em 

computador, dão origem a inúmeras variações do mesmo tema, desta forma 

as ideias não ficam gravadas, permitindo-se que cresçam e se desenvolvam de 

inúmeras formas. 
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Uma escultura generativa poderá ser aberta a estímulos do usuário ou do 

próprio ambiente em seu redor, a partir de dispositivos de entrada, tais 

como, câmaras de vídeo, sensores de movimento, entre outros. A 

computação evolucionária tornou possíveis trabalhos como os de Karl Sims89, 

criador de uma linguagem genética, traduzível em evolução gráfica gerada por 

software. Este artista desenvolve sistemas de arte evolucionários, programas 

que permitem a cooperação entre humanos e máquinas na criação de 

imagens colaborativas. Um jogo constante entre a preferência do usuário e as 

mutações que variam a cada geração e se tornam cada vez mais complexas. 

 

“Galapagos”, 1999, é um projecto interactivo baseado na evolução 

Darwiniana de organismos virtuais. Doze computadores simulam o 

crescimento e comportamento de uma população abstracta de formas 

animadas, transmitidas em doze monitores. Os participantes desempenhavam 

o papel de seleccionadores dos organismos que considerassem mais 

interessantes, accionando os sensores dos monitores correspondentes. Os 

organismos seleccionados sobreviviam, misturavam-se e reproduziam-se. Os 

que não eram seleccionados eram removidos e os computadores 

processavam novas versões baseadas nos sobreviventes, que eram cópias e 

combinações dos seus pais mas também com alguns genes próprios, alterados 

mediante mutações aleatórias. Por vezes, a mutação é favorável ao novo 

organismo revelava-se mais interessante do que os seus antecessores e 

consequentemente, era novamente seleccionado pelo utilizador. À medida 

que o processo de selecção decorria, os organismos podiam resultar em 

seres cada vez mais interessantes. 

 

 

 

 
                                                
89  Karl Sims em: http://web.genarts.com/karl/ 
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Figura 30 Karl Sims, “Galapagos”, 1999. 

 
 

Desta forma, os visitantes da exposição influenciavam a criação dos 

organismos seleccionando a aparência mais interessante do seu ponto de 

vista estético e os computadores simulavam o desenvolvimento e 

comportamento genéticos desses mesmos organismos virtuais. Para Karl 

Sims, esta ferramenta produz resultados impossíveis de obter de outra forma 

e permite ser uma base de estudo dos sistemas evolucionários 

O escultor William Latham90 trabalhou enquanto investigador em 

Inglaterra, no IBM — Scientific Centre de Winchester — e, com a 

colaboração de Stephen Todd, desenvolveu programas que permitem aos 

utilizadores modelar formas tridimensionais esculturais de acordo com as 

propriedades genéticas.  

Através de algoritmos que geram mutações fractais91 em espiral, o autor 

simulou a geometria de formas naturais para produzir organismos artificiais.  

Os programas que desenvolveu utilizam assim elementos de mutação 

aleatória e regras de selecção natural para criar a evolução das formas 3D, 

resultantes das variações genéticas baseadas em selecção estética. 

O trabalho de Latham inspira-se nos processos evolutivos, que 

contemplam a mutação, utilizando o vídeo como meio para acompanharmos 

todo o lento processo de evolução e mutação das suas esculturas geradas em 
                                                
90 William Latham em: http://www.doc.gold.ac.uk/~mas01whl/;  
91 Representantes matemáticos de padrões aparentemente complicados mas que podem ser gerados 
por leis de evolução simples. 
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computador. “Evolution of Form”, 1990, é um exemplo desses filmes em que 

podemos testemunhar todas as fases de evolução dos formulários da vida 

artificial do universo sintético, como referiu Latham, aqui a sobrevivência “do 

mais apto”, própria dos sistemas naturais evolutivos,  é substituída pela 

sobrevivência “do mais estético”.  

O filme serve de registo deste processo evolucionário e pode ser visto 

como uma experiência psicadélica, ou como uma paródia do relacionamento 

do homem com o mundo natural e com a tecnologia moderna. (Latham, 

1993) A evolução celular e a replicação das mutações dão forma a estruturas 

que se assemelham a corais.  

 

 

 

 

 

Figura 31 William Latham, “Evolution of Form”, 1990.  

 

Em conclusão, neste capítulo procurou-se investigar os processos de 

conversão de bits em átomos, para a escultura inscrita no código, 
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constituídos em tecnologias de prototipagem rápida, robótica ou  outras 

ferramentas do foro científico.  

Percebeu-se então que, aos poucos, a acessibilidade a estas tecnologias se 

vai modificando, apoiada por instituições que se dedicam a incentivar a 

aplicação de novas tecnologias ao contexto artístico, estimulando a relação, já 

muito antiga, entre arte e tecnologia.  

O código referente à forma virtual escultórica, gerada em computador, 

converte-se em matéria física. A globalização tecnológica possibilitou a 

partilha deste código, ou seja, a transferência de informação, demarcando um 

fenómeno da “telemanufactura” que permite hoje a realização de eventos 

iguais, em simultâneo, em diferentes sítios do mundo. Os trabalhos 

telemanufacturados proliferam assim, compartilhando o seu código digital, 

ampliando as virtualidades da escultura. Na possibilidade de traduzir 

infinitamente esse código, reproduzindo-o várias vezes no concreto, 

reconheceu-se uma transformação do paradigma da obra original, que poderá 

vir a pôr em causa a história da museologia. 

Ao abordar as tecnologias de prototipagem rápida, tomámos consciência 

de que estas têm já um importante reconhecimento, junto de algumas 

instituições de ensino. Assim, prevê-se que, num futuro próximo, a sua 

integração se generalize permitindo a sua abordagem na aprendizagem de 

escultura, forma e espaço tridimensionais.  

Abordando a mecanização, vimos como o robô, tradutor de bits em 

movimento, transporta para este século, a promessa da máquina inteligente, 

que possa ter comportamentos simples e adaptativos. Para isso, estamos a 

copiar a natureza e a forma como esta desenhou as suas “máquinas”, 

utilizando um equivalente da evolução natural, Darwiniana. Este paradigma 

tem implicações éticas e filosóficas, culminando na abordagem a nós próprios, 

tornando-nos “sujeito-objecto”.  

O cruzamento entre disciplinas remeteu a escultura para o 

desenvolvimento de trabalhos artísticos, no âmbito da ciência e dos seus 

avanços tecnocientíficos, apropriando-se de ferramentas comummente 
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utilizadas nos processos científicos e questionando o seu poder. A forma 

tridimensional investe em campos modulares, que se assemelham a fórmulas 

matemáticas, a sistemas evolutivos e à representação da complexidade. O 

escultor passa a ser um distribuidor de parâmetros ou princípios para as 

mutações das suas intencionalidades artísticas. As ideias, em vez de cinzeladas 

e decisivas, multiplicam-se manifestando-se em inúmeras formas.  
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CAPÍTULO IV 

ESCULTURA INTERACTIVA  
 

 

Neste capítulo,  revisitaremos algumas questões, que foram surgindo ao 

longo deste trabalho, e que revelaram ser comuns aos diferentes assuntos 

abordados. As questões intrínsecas à proposta de interactividade, tais como, 

as interfaces, mediação, controlo, participação do espectador na obra, co-

autoria, recolocação do sujeito e do corpo, carecem agora de revalidação e 

de enquadramento crítico, perante a proposta do digital e do espaço virtual.  

 

 

INTERACTIVIDADE E SUJEITO 

O território escultórico, fragmentado, compartimentado e programável à 

priori, impregnou a escultura no numérico, no digital e em novas realidades 

de modelação e aparência física. Desenvolveu, consequentemente, o campo 

da interactividade, prenunciador de um meio de acção reservado ao 

observador. Com a introdução do digital, a palavra interactividade tornou-se 

comum, referindo-se à actual relação entre homem e computador HCI — 

Human-Computer Interaction — que, tal como nos disse Manovich, é, por 

definição, interactiva.  

Segundo Lev Manovich, em contraste com o velhos media, no qual a ordem 

de apresentação é fixa, os novos media são interactivos, na medida em que o 

utilizador pode interagir com os objectos media apresentados. No processo 

de interacção, o usuário pode escolher que elementos visualizar ou que 

trajectos seguir, trajectos que geram percepções únicas, dando ao utilizador a 

sensação de ter co-autoria no trabalho.  
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Um sistema interactivo sustenta a comunicação em ambas as direcções; do 

utilizador para o computador e vice-versa, sendo esta comunicação 

suportada de modo a permitir ao computador acompanhar a velocidade e a 

orientação associadas à actividade do utilizador humano. (Ribeiro, 2004) 

O aumento da capacidade de processamento tornou os computadores 

mais rápidos na resposta a certo tipo de manipulações, as quais implicavam, 

anteriormente, muito tempo para a execução — rendering — sendo agora 

imediatas. A aproximação do estímulo à resposta permite ao utilizador 

controlar o computador, em “tempo real”, manipulando a informação que lhe 

é proposta. Uma vez apresentado um objecto em computador, torna-se 

automaticamente interactivo, sendo que, designar os media computorizados 

por interactivos é desnecessário, na medida em que nos referimos a uma 

característica básica em computador. (Manovich, 2001)  

Em vez de invocar o conceito de interactividade por si só, Manovich 

prefere referir-se a outros conceitos como interactividade baseada em 

menus, simulação, interface por imagens, etc., para descrever os diferentes 

tipos de interactividade. Para o autor, a distinção entre dois tipos de 

interactividade — «fechada e aberta» — é apenas uma possível aproximação 

ao conceito. No primeiro caso, uma interacção ramificada, próxima do 

hipermédia, que permite determinar uma ordem ou percurso pelo qual se 

tem acesso ao elemento previamente gerado. No segundo caso, um tipo de 

interactividade mais ampla e igualmente mais complexa uma vez que, para 

além de cada elemento, a estrutura poderá ser modificada por inteiro ou 

gerada no próprio momento, em resposta à acção do utilizador. A 

interactividade aberta, que Manovich relata como sujeito do princípio de 

variabilidade, pode ser implementada com objectos orientados programados 

por computador, inteligência artificial ou redes neurais artificiais, que, como 

vimos anteriormente, se aplica em princípios generativos evolutivos, gerando 

desta forma sistemas complexos, caóticos e não previsíveis. 
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Muito do pensamento, referente a conceitos de interactividade, variou e 

desdobrou-se ao longo da história. Todavia, a interactividade no território do 

multimédia digital refere-se a algo que pressupõe a participação activa, por 

parte do sujeito que é confrontado com a obra, e a outros estruturas como: 

mudança, acção e reacção, comunicação bilateral, tempo real, uso de 

controlo, actividade, simulação, percepção em dois sentidos, feedback e 

imersão.   

A investigadora Graça Rocha Simões apresentou a seguinte proposta de 

interactividade: “(...) a interacção pode ser definida como o processo de 

influência recíproca de indivíduos ou agentes em presença sobre as acções 

uns dos outros, processo que se desenvolve numa sucessão contínua de 

acontecimentos interligados e ligados a uma estrutura espácio-temporal. A 

interactividade está ainda relacionada com a capacidade expressiva de um 

indivíduo, agente ou sistema, cujo paradigma é o modo conversacional. 

Configura-se definitivamente de forma diferente em situações de natureza 

intrinsecamente diversas com propriedades, requisitos e graduações 

necessariamente variáveis, enformando por isso atributos técnicos e 

princípios da interacção também eles variáveis. Longe de ser um conceito 

estabilizado, nomeadamente se se enfatizar o seu carácter de constructo 

técnico/social92.”  

Existem diferentes tipos de interactividade: num primeiro nível, a que 

disponibiliza graus de personalização da apresentação, ou seja, possibilitar ao 

utilizador a escolha da altura em que deseja iniciar a apresentação, a ordem, a 

velocidade e a forma dos itens de informação; num segundo nível, a 

interactividade refere-se a situações em que o input do utilizador pode ser 

aguardado para anotar, modificar ou até acrescentar o conteúdo da 

informação da apresentação; num terceiro nível, a interactividade envolve 

                                                
92 A definição de interactividade aqui apresentada é de Graça Rocha Simões, investigadora, que integra 
o projecto Cultura das Redes, sob direcção de José Augusto Nunes Bragança de Miranda, apresentada 
num Seminário – “Interactividade e Jogo” – que decorreu no dia 3 de Junho de 2004, integrado no 
Encontro de Arte e Comunicação, realizado no Centro Cultural de Belém, entre 2 e 4 de Junho e 
organizado pelo centro de Estudos de Comunicação e Linguagens. 
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processamento ou análise do input do utilizador e a geração automática de 

respostas genuínas.  

A interactividade acarreta uma relação nova do público com a obra e vice-

versa. O utilizador está mais próximo da ilusão de decisão e escolhas 

exclusivas, do sentido da sua individualidade e da sensação de fruição única, 

ao interagir de forma pessoal, obtendo uma leitura dificilmente transferível da 

obra.  

Ao longo da história, as noções de participação e interactividade na obra 

de arte, nomeadamente na escultura, foram sendo alteradas. De participador 

sensorial activo — em happenings e performances dos anos 60 — o sujeito 

passa a utilizador, manipulador de código digital, em que a máquina intervém, 

até agora, como meio ou interface incontornável. A percepção da dupla 

indivisível do artista e espectador afirma-se, com o desenvolvimento da 

imagem numérica e dos seus periféricos, desde a década de 80 até aos dias 

presentes, alterando manifestamente o sentido de interactividade.  

A noção de participação é novamente postulada93 de criação artística, por 

um lado medidora da adesão do público, em obras fundamentadas no acesso 

e tráfego na Web, por outro lado, gere os processos interactivos off-line, que 

utilizam dispositivos electrónicos e/ou físicos. 

O espectador foi convertido em engrenagem primordial de todo o 

processo da obra, situando-se entre acção e observação, usufruindo assim de 

maior sensação de imersão no ambiente escultórico virtual. Neste sentido, e 

como refere Manovich, actualmente “o computador trabalha para nos 

convencer de que somos todos únicos”. (Manovich, 2001:42) Esta ilusão, 

criada pelo computador, reforça a visão pós-modernista do sujeito 

identitário. 

                                                
93 A vasta proliferação da interactividade, no presente contexto artístico, é sintomática em instituições, 
festivais, portais e projectos on-line, dedicados integralmente à interactividade, on-line ou off-line, sendo 
muitas vezes esse o critério para a selecção e mostra dos trabalhos artísticos. 
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 O conhecimento sensível e a percepção de cada espectador, influenciam a 

obra, em tempo real, que é assim constantemente moldada, interceptada por 

si.  

A interactividade na escultura, enquanto ideia de variabilidade e em 

concordância com “a qualidade dos agentes em presença nos processos de 

interacção”, estruturar-se-á no digital, como série de condições que o 

espectador pode activar, desencadeando sequências lógicas de programação, 

as quais se definem no espaço e no tempo, síncronos ou assíncronos. Neste 

sentido, para realizar escultura interactiva é necessário definir e programar 

os seus comportamentos, “fechados” ou “abertos”, em analogia aos tipos de 

interactividade propostos por Manovivh, estabelecendo um modelo 

conversacional entre a obra e o observador.  

 

Pensar a interactividade na escultura, no que concerne a ambientes digitais, 

é implicar o espectador na virtualidade, no desenvolvimento e construção da 

obra escultórica. Perante este compromisso, a posição do sujeito altera-se. O 

espectador torna-se parte do jogo dinâmico de mediação, actuando sobre o 

trabalho que decorre, em parte, conduzido por si e no processo exploratório 

de visualização, o observador, inter-actor, descobre uma tactilidade digital.  

A obra, comprometida pela participação da audiência para a sua realização, 

uma e outra vez, sucessivamente, não presupõe princípio nem fim para o 

trabalho, apenas variações e permutações. Concludentemente, não há ênfase 

por um momento ideal, o processo de variabilidade pode, por si mesmo, 

constituir uma parte importante da intencionalidade e da aparência do 

trabalho. 

A interactividade determina uma relação entre o sujeito e o objecto, em 

contexto dos media interactivos, o sujeito não é mero observador, 

desempenha um papel activo na construção da obra e possui algum controle 

sobre o fluxo de significações desta. Isto aumenta a ideia de acessibilidade à 

obra, de intervenção, dando ao observador a ilusão de esta depende de si, 
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ampliando o campo das leituras e interpretações possíveis e, de certa forma, 

desconstruindo a narrativa.  

Mário Vairinhos diz que é a partir da  possibilidade de operar 

simbolicamente sobre as representações do mundo que se torna possível 

implementar a interactividade nos media. De acordo com a proposta de 

análise de interactividade de Mário Vairinhos, reconhecem-se também 

diferentes modelos de interactividade. Seguimos o seu critério, porque nos 

propõe uma avaliação da interactividade que visa um novo modelo 

emergente.  

É interessante neste autor verificar que considera diferentes significados do 

conceito de mediação nos novos media interactivos. Vairinhos diz pôr em 

causa alguns discursos sobre interactividade, referentes ao universo digital, 

que  defendem a fusão do sujeito com o objecto, a desterritorialização, ou 

fragmentação do mesmo. Sobre a questão do sujeito, integrado em sistemas 

interactivos, falaremos mais adiante. Para já vamos analisar a concepção de 

interactividade, nos novos media, referida por Varinhos. 

Este autor, propõe-nos assim dois momentos distintos de mediação na 

avaliação de interactividade: mediação local e mediação temporal. A primeira, 

diz ser o distanciamento físico e simbólico do sujeito, imposto pelo sistema 

de representação do objecto; a segunda, a dessincronização entre tempo do 

sujeito e o do objecto, a qual se foca no modo como a comunicação, em 

tempo real, afecta a obra e o sujeito. 

No modelo vigente de interactividade, segundo a mediação local, sublinha-

se  a dicotomia sujeito-objecto, na medida em que regula a relação entre o 

utilizador e a obra, permanecendo assim disjuntos, o espaço físico do 

utilizador e o da obra. Desta forma, existe um elevado grau de mediação, 

sujeito e objecto são firmados e delimitados com maior nitidez, na fronteira 

convocada pelas interfaces físicas que divide o espaço de interacção em dois 

espaços: do sujeito e da obra.  

Este modelo de interactividade é a combinação de um sujeito físico e de 

um simbólico e, neste sentido, não tende a ultrapassar a barreira da 
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representação, pelo contrário, tal como acrescenta Vairinhos, uma separação 

entre o universo ficcional da obra e o mundo da existência, no qual o sujeito 

se insere, inscreve o seu paradigma no próprio carácter dicotómico do 

suporte que se estabelece na representação. O facto do sujeito estar 

representado na obra, por meio de avatares ou assumindo a forma de 

objecto — gráficos bidimensionais — conforma-se tanto a sujeito como a 

objecto. Referimo-nos a uma interactividade que separa o sujeito simbólico 

do sujeito material, em que o espaço da obra é definido através de uma 

representação exterior ao espaço de acção do sujeito. De acordo com a 

mediação temporal, podemos falar de desterritorialização da obra e do 

espaço do sujeito, uma vez que o modelo de interactividade vigente combina 

sujeito simbólico e material, não impondo contudo, que os sujeitos materiais 

coexistam no mesmo local do mundo concreto, apenas que partilhem o 

mesmo espaço simbólico.  

A outra proposta apresentada é a de um modelo emergente. Este modelo 

de interactividade tende a fazer desaparecer a mediação local e a admitir 

novos intentos para o binómio sujeito-objecto. Ambiciona a fusão entre os 

diferentes espaços, sem necessidade de recorrer a avatares ou outro tipo de 

representações simbólicas do sujeito, presentes no modelo anterior.  

Como compara Mário Vairinhos, o universo das metáforas dá lugar ao das 

realizações. Assim, os objectos que manejamos não são representações 

simbólicas, mas existências concretas. A obra abandona a sua função 

simuladora, para se tornar ela própria uma realidade fenomenológica para o 

sujeito. Já não falamos de desterritorialização, mas sim de territorialização, ou 

nascimento do real. Esta proposta vai de encontro das intenções de Char 

Davies, que, através dos ambientes virtuais imersivos gerados por si, intenta 

anular as fronteiras entre sujeito e objecto.  

Fazer coincidir o sujeito com a obra seria libertá-lo de qualquer interface 

física e/ou representação simbólica. Reportados assim à ficção científica, ou 

aos sistemas de realidade virtual, em que o espaço de simulação coincide com 

o do utilizador, temos como diz Vairinhos, a sinestesia no horizonte desta 
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utopia. Ainda de acordo com este autor, os ambientes sintetizados figuram 

uma nova realidade, em que a separação entre sujeito e o plano do objecto é 

tanto mais reduzida, quanto maior a maleabilidade da interface94. 

 

INTERFACE  

Na sua essência, a interactividade concebe várias formas pelas quais se 

presta a que o ser humano se relacione com a informação, relacionamento 

esse que é mediado pelo computador, ou seja, diferentes formas de aceder às 

bases de dados, constituindo-se em diferentes interfaces. O trabalho com os 

novos media pode assim ser entendido como a construção de interfaces para 

as bases de dados, determinando o acesso a estes registos. 

 

A inclusão de interactividade, numa aplicação multimédia permite ao 

utilizador receber respostas do sistema, como resultado das acções que 

realiza. Tanto as acções como as respostas são veiculadas através da interface 

interactiva. A característica mais importante de qualquer sistemas interactivo 

é o tipo de suporte que a sua interface fornece ao utilizador. (Ribeiro, 2004) 

Entende-se também por interface um dispositivo que permite a conexão 

entre sistemas, que utilizam diferentes linguagens, uma fronteira convencional 

entre dois sistemas que permite a comunicação e a circulação de informação. 

Estamos ainda muito acostumados à verticalidade do monitor e às 

interfaces, fundamentalmente visuais, no entanto, a investigação que decorre 

neste campo, com os avanços dos HCI, é responsável por implementar modos 

de captação de informação95, inspirados no funcionamento do nosso corpo, 

baseados na leitura e  transmissão da visão e das ondas cerebrais humanas, 

                                                
94 Se Vilém Flusser, relativamente à fotografia colorida, nos dizia que esta “mentia” mais do a fotografia 
a preto e branco, referindo-se as características de simulação ou encenação do real da imagem 
fotográfica, na realidade virtual, a encenação visará a sua plenitude, alcançando um novo real. (Mário 
Vairinhos 2002) 
95 Tenhamos em consideração as possibilidades técnicas de input, tais como: câmaras que captam os 
nossos movimentos, tecnologias de sistemas biométricos, como softwares de reconhecimento de 
impressões digitais, do rosto e da retina, no campo da identificação pessoal, intransmissível. 



CapítuloIV - Escultura Interactiva 

  135 

para o controlo de dispositivos. Isto encaminha a interface para a sua 

desmaterialização ou invisibilidade. A mão, no contacto com o rato e teclado, 

é substituída pela voz e possivelmente, pelo próprio pensamento.  

Dan Colins lembra que se o rato ou uma mesa digitalizadora oferecem 

determinada liberdade de acção nos processos de design, é legítimo, no 

entanto, que a pesquisa neste campo procure sempre outros meios de 

relação com o espaço de modelação, através de interfaces como as datagloves 

ou sensores de ultra som, de infravermelhos, câmaras de vídeo, microfones, 

enfim, uma panóplia de inputs, que tende para a transparência, alguns destes já 

aqui referidos anteriormente, os quais traduzem a nossa relação com o 

espaço envolvente, determinam a nossa posição relativa a este e permitem 

interagir com os dados digitais, em tempo real.  

Se, tal como nos diz Vairinhos, a ideia de fronteira se alimenta da ideia de 

mediação, que permite o interior comunicar com o exterior, sujeito com o 

objecto, e todas as dicotomias, a nossa mediação será sempre, e em última 

instância, a do corpo, a nossa derradeira interface. Para Capucci, "As 

interfaces do futuro, com as quais se deve governar as máquinas e manipular 

as informações, serão transparentes, baseadas nas nossas modalidades 

cognitivas mais naturais, naquilo que temos de mais “descartável", isto é, no 

corpo.” (Capucci, 1999: 130)  

As interfaces são assim uma forma de comutadores entre o mundo real, 

onde permanece o sujeito e o virtual e onde se desenrolam os processos 

computacionais. É sobre elas que recai, cada vez mais, a responsabilidade do 

envolvimento de todos os nossos sentidos, na complexidade da percepção 

associada à sinestesia, que proporciona a sensação de imersão do corpo e da 

mente no momento de fruição.  

A sensação de imersão, que permite a navegação no espaço virtual, 

depende grandemente das interfaces, que permitem ao sujeito «aparelhado» 

realizar o seu trajecto rizomático96 nesse espaço virtual. Qualquer dispositivo 

                                                
96 As conexões do ciberespaço são aqui entendidas como rizomas. Os rizomas, que Guattari e 
Deleuze definem como um intenso processo de desterritorialização e territorialização — modelo 
rizomático de redes descentradas, não hierárquicas (hipertexto), para explicar a dinâmica do 
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de input seja o rato, ou um joystick, constitui um dos níveis de interface da 

estrutura virtual da informação. Os dispositivos de input estabelecem 

relações com a matéria virtual, com o som, o movimento e a luz, agentes de 

modelação e de interacção com a matéria digital. A partir de dispositivos de 

áudio, imagem, ou de sensores de movimento somos inseridos no nosso 

próprio “porte”, nos nossos comportamentos físicos aos quais a matéria 

virtual retorque.  

É neste sentido, que os artistas dos novos media e/ou performers desenham 

os seus próprios sistemas de interface de comunicação com a máquina, 

utilizando sensores e sistemas de aquisição diversos, microcontroladores ou 

outros recursos de electrónica, que podem operar com base em protocolos 

de comunicação, como é o exemplo o MIDI — Musical Instrument Digital 

Interface — na tentativa de ultrapassar, acrescentando novas formas às 

relações existentes e “pré-instituídas” com o computador.  

Assim que o sujeito se aparelha ao dispositivo numérico, quer esteja on-line, 

quer esteja off-line, as suas faculdades sensíveis e operacionais são 

desmultiplicadas através da interface. (Couchot, 1999) Podemos falar assim 

de novas atitudes mediadas pelas interfaces, em sistemas de interactividade, 

as quais contemplam o acoplamento entre o computador e o homem, 

proporcionando a intervenção directa do espectador no desenvolvimento e 

funcionamento da obra, uma vez que esta comporta um cenário com 

múltiplas direcções pré-programadas.  

 

O universo digital ampliou os nossos diálogos praticáveis com as máquinas, 

através das interfaces, na construção do objecto artístico e as interfaces 

físicas, aliadas ao som, à imagem, ao vídeo, à luz e ao movimento, imputaram 

à escultura novos contornos para as suas concretizações formais. O 

                                                                                                                           
ciberespaço. O rizoma apresenta a complexidade semelhante ao paradigma tecnológico, já que à 
semelhança de uma raiz, o ciberespaço não tem controlo centralizado, multiplica-se anarquicamente, 
sem que se estabeleça uma ordem, a partir de conexões múltiplas e diferenciadas. Mencionamos 
também o projecto Rizome – Connecting Art & Tecnology, que se baseia neste conceito, uma 
plataforma on-line para a comunidade global artística dos novos media, com um programação no 
âmbito da criação, apresentação, discussão e preservação da arte contemporânea, que utiliza as novas 
tecnologias, disponível em http://rhizome.org/ 
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multimédia transferiu para a escultura possibilidades de movimento, acção em 

tempo real, resposta interactiva, mutação permanente e, talvez possamos 

dizer agora, que lhe atribuiu “sintomas de vida”.  

O crescente número de máquinas e interfaces novas é vocacionado para 

prosseguir o programa de constituição de uma sensibilidade artificial, dando-

lhe o carácter efectivo de experimentação com o nosso sentido háptico. A 

nossa experiência alterou-se, na medida em que o dispositivo multimédia e 

intermédia serve hoje de laboratório para a experimentação. Segundo Maria 

Teresa Cruz, o espaço imaterial e lógico do digital está assim a adquirir, pelo 

menos tendencialmente, a densidade e tangibilidade, próprias daquilo que se 

pode tocar, e com que nos podemos relacionar sensorialmente e até mesmo 

emotivamente.  

Como refere M. Teresa Cruz, se Walter Benjamin entendeu que a 

alteração da afeccionalidade, provocada pela aparelhagem técnica moderna, 

seria a possibilidade de um novo comportamento, agora, as nossas afecções 

estão intimamente ligadas às tecnologias modernas, podendo assim a técnica 

assumir o “jogo da afecção e de desafecção da experiência”. (Cruz, 2000)  

A interface surge sempre com o intuito de nos aproximar cada vez mais do 

objecto e, em função disso, define o tipo de relação entre sujeito e objecto, 

mediando a nossa relação com a escultura. Deste modo, estando a forma 

escultórica remetida para as bases de dados, referidas por Manovich, é a 

interface quem determina as formas de acesso e de apresentação do objecto 

escultórico. Segundo este autor, com os novos media, o conteúdo do 

trabalho e a sua interface, tornam-se coisas separadas, pela possibilidade de 

criar diferentes interfaces para o mesmo material. 

As propostas de experiências para o sujeito, podem assim ser muito 

diversas, desde a navegação rizomática do hyperlink, com a possibilidade de 

aceder a escalas e níveis de detalhe do mesmo objecto muito variados, à 

navegação no espaço virtual 3D, através de sistemas imersivos de realidade 

virtual, usando para tal a interface mais natural, a do corpo. 
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A interface, para a escultura, constitui-se, deste modo, como o caminho 

para aceder à forma, trajecto decidido pelo autor, que controla a semântica 

dos elementos escultóricos, mas que, de forma rizomática, se entrega à 

exploração e interpretação livres por parte do utilizador. 

 

 

CORPO PROTÉSICO  

Falámos já aqui sobre o corpo e a promessa de desincorporação fisiológica, 

que o imerge na rede à semelhança de um corpo Cyborg. Contudo, ainda 

relativamente à experiência do nosso corpo, face à utilização da tecnologia e 

do multimédia, um outro aspecto merece a nossa abordagem. 

Mesmo com o fim da mediação local, proposta por Vairinhos, não fica 

implícito o desaparecimento de todas as interfaces, unicamente as simbólicas 

se suprimem, mas o corpo permanece.  

O aparelhamento tecnológico, mesmo que nos proporcione uma sensação 

total de imersão, à semelhança dos sistemas de realidade virtual, ele está lá, 

externo à nossa carne. Não é possível, para já, esquecer o corpo material e 

físico que nos habita, antes deste destino da virtualidade e, por consequência 

imaterial. O corpo que está, cada vez mais, sujeito a inúmeras incorporações, 

não é já só biológico, tornou-se corpo tecnológico.  

Com o desenvolvimento técnico-científico da biologia e informática, a 

técnica não é só acoplada ao corpo, enquanto elemento externo, 

prolongando-o, como também lhe é incorporada, provocando-lhe 

transformações significativas. O corpo passa a ser visto como um híbrido e 

mutante e dá-se uma transformação na própria ideia de sujeito. Nesta 

perspectiva, que se aproxima do universo da ficção científica, a imagem do 

corpo é alterada, convertendo-se em matéria de intervenção.  

A implantação protésica e o suplemento da carne vieram permitir a ideia 

de transformação da própria identidade. (Babo, 2004) Estamos perante a 

possibilidade de incorporar a técnica no corpo, de a utilizar para o 
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acrescentar, modelar ou suprimir, transformando-o num corpo projectado, 

esculpido, escultural. 

 

A ideia do corpo obsoleto, de que nos fala Stelarc97, procura na 

intervenção tecnológica o melhoramento da sua performance e a dilatação 

dos seus sentidos, contudo e simultaneamente, também é a ideia de corpo 

mutante, reflexo de uma espécie de desilusão desencadeada pelo uso 

irresponsável das tecnologias. Para Stelarc, o corpo necessita de se 

reposicionar do âmbito psíquico e biológico, para a “ciberzona” da interface e 

da extensão, ultrapassando os seus limites genéticos, numa violenta expulsão 

electrónica. O corpo, que já não é capaz de reter de toda a informação que 

acumulou, torna-se obsoleto.  

Segundo Stelarc, na “(n)ossa fase biológica decadente, devoramos a 

informação como se ela compensasse as nossas inadequações genéticas. A 

informação é a prótese que sustenta o corpo obsoleto.” (Stelarc, 1997: 53) A 

sua proposta é a de “reprojectar o corpo e redefinir o que é o humano”, ou 

seja, que a partir do conhecimento científico e tecnológico, possamos 

modificar, alterar, redesenhar o objecto — corpo — amplificar as suas 

capacidades e repensar a sua própria estrutura. O seu manifesto, encarado 

como anticorpo, reclama a actualização e permanência infinitas do corpo, 

através da intervenção técnica e da virtualização.  

A ambiciosa e controversa proposta de Stelarc fundamenta todo o seu 

trabalho artístico espelhando a invasão tecnológica, que assentou sobre a 

ideia de corpo actual. Stelarc aborda a tecnologia como meio de percepção 

corporal, ao mesmo tempo que explora o conceito de existência remota. O 

artista realiza performances pela Internet, pondo o seu corpo sobre o 

controlo dos internautas, os quais assistem ao desenrolar da acção, em 

tempo real, através de um webcast. Utilizando tecnologia protésica, Stelarc 

permite a estimulação remota dos seus músculos, o que resulta em gestos 

                                                
97 Stelarc em: http://www.stelarc.va.com.au/ 
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involuntários e movimentos do corpo incontrolados pelo artista ( “Ping Body 

An Internet Actuaded & Uploaded Performance”, 1996). 

Login e logout estão presentemente associados a formas de estar do sujeito. 

O fascínio actual no directo, na instantaneidade e no tempo real, bem como a 

nosso estado on-line, remetem o nosso corpo para a rede, transformando-o 

em nexo de actividade. 

O corpo presta-se actualmente às imbricações com o mundo dos produtos 

biotecnológicos, este parece querer superar-se através da técnica. Ou seja, a 

carne transformou-se, para alguns, num elo indesejável que o corpo mantém 

com o mundo e que o limita em experiências e permanência. 

A necessidade de problematizar a questão do corpo e das suas ligações 

provém, segundo Bragança de Miranda, de uma crise da experiência que, ao 

implicar um desaparecimento da noção de mundo, levanta consequentemente 

a interrogação obsessiva do corpo. A confiança no corpo, segundo este, foi 

abalada por movimentos convergentes de desmaterialização dos corpos pelas 

imagens e as intervenções técnico-científicas sobre a carne, que estão a levar 

ao limiar a própria possibilidade de definir o humano. (Miranda, 2002).  

O fim da mediação através do corpo, uma proposta ousada que José Júlio 

Lopes designou de “ser-sem-corpo”, explora as possibilidades da protésica e 

da mecânica, presentemente associadas ao corpo. De acordo com José Júlio 

Lopes, esta será a conquista do corpo pela técnica. A antevisão de um quadro 

de transformações e mutações, que é feita com base no registo do 

crescimento de intervenções técnicas no corpo, cada vez mais complexas.  

Explorando os limites da nova carne e novo corpo, acrescentados pelas 

possibilidades da engenharia genética, a qual possibilita a criação de 

personagens, o trabalho da artista francesa Orlane cinge-se ao universo das 

cirurgias plásticas e das transformações sucessivas da aparência do seu corpo. 

Em performances, registadas em vídeo ou transmitidas on-line, Orlane 

modela, em si mesma, um ícone de beleza feminina criado por si em 

computador. Uma ideia de construção e reconstrução — o corpo in progress 

— reformado e modelado através de possibilidades das tecnologias.  
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Maria Teresa Cruz, refere que “(o) corpo estético aparelhado pela técnica 

entra numa nova relação à natureza, tornando evidente a crescente 

integração entre máquinas e organismos, mesmo nesse estrato complexo e 

aparentemente sem regras da experiência humana que é o da afecção.” 

(Cruz, 2000: 3)   

O desenvolvimento de próteses, enquanto extensões do corpo, postas à 

disposição do artista — máquinas de fotografar, filmar, vídeo e, mais 

recentemente, o computador, bem como as os dispositivos de visualização 

em ambientes de realidade virtual, conduzirá o corpo a “outros lugares”. A 

prótese não vem assim preencher uma falha ou falta do corpo, mas sim 

potencializar as suas faculdades.  

Stelarc propõe-nos uma relação bizarra entre escultura e corpo, em 

“Stomatch Sculpture”98, a escultura não é prótese ou extensão, em vez disso, 

ela é do corpo — “oco/ hospedeiro”. Stelarc teve, como intenção, situar a 

escultura num espaço interno do corpo — dentro do estômago — sendo 

que o corpo passa a contentor de arte. Sem distinções entre espaço público, 

privado e fisiológico, a tecnologia invade o corpo e torna-se ornamento 

estético. (Stelarc, 1997)  

Todos estes exemplos referidos reivindicam o corpo à tecnologia, numa 

afeição desmedida. O corpo é sujeito e objecto da obra artística porém, 

actualmente, é acrescentado, manipulado e controlado tecnicamente por 

dispositivos físicos, digitais e electrónicos. Esta é uma visão que explora 

também os aspectos negativos da técnica ou, pelo menos, os receios 

pressagiados pelo uso abusivo da tecnologia ao nível da ciência e da 

manipulação genética, tal como as esculturas da artista Patricia Piccinini 

antevêem. 

                                                
98 “Stomatch Sculpture” — “A estrutura está comprimida dentro de uma cápsula de 50mmx 14mm e 
amarrada à sua caixa de controlo; ela é engolida e introduzida no estômago. O estômago é inflado com 
ar, usando-se um endoscópico. Um painel de circuitos lógicos e um servomotor abre a escultura e 
estende-a, usando um cabo flexível e extensível, até a dimensão de 80mm x 50mm. Uma campainha 
piezo-eléctrica toca em sincronia com uma lâmpada que pisca dentro do estômago. A escultura é uma 
estrutura de extensão/retracção, que emite sons e é auto-iluminada. (Fabricada com o uso de metais 
para implante, como titânio, aço inoxidável, prata e ouro.)” (Stelarc, 1997:57) 
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As esculturas de Piccinini retratam uma inquietação, simultaneamente 

optimista e pessimista, relativa à manipulação da natureza por meios 

genéticos ou outros. As suas obras, os corpos e ainda os objectos que 

concebe são declaradamente a expressão da mutação accionada em seres 

vivos, através da actual manipulação genética (“Big Mother”, 2005). 

 

 

Figura 32 Patricia Piccinini, “Big Mother”, 2005. 

 
 

O corpo, na escultura, revela aspirações provenientes da presença 

tecnológica, estética e sensorial  dos media actuais mas, ao mesmo tempo 

demonstra alguma desconfiança e receio, perante o controlo e entusiasmo 

excessivos destes mesmos meios. 

 
 

Concluindo, neste capítulo, intentou-se consolidar questões relacionadas 

com a interactividade, mediação, colocação do sujeito e interfaces, que se 

inscrevem actualmente no território do media digitais. A escultura ao 

projectar-se no campo da interactividade, aproxima-se da ideia de construção 

em “tempo real” e de obra aberta, derivadas do aumento da capacidade de 

processamento dos computadores actuais. 

Distinguiram-se diferentes tipos de interactividade, responsáveis hoje pela 

construção da ilusão de imersão, proporcionada em diferentes níveis pelos 
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sistemas de computador, que imputaram à escultura o princípio de 

variabilidade.  

Em sequência, reviu-se a colocação do sujeito no espaço e tempo da obra 

imersiva, agora imersante, como o designou Davis. O espectador faz parte do 

jogo dinâmico da mediação, competindo ao autor definir, através da 

mediação das interfaces, como pode aquele actuar sobre a obra escultórica, a 

fim de explorar a sua tactilidade digital. 

A escultura depende do público, para o fluxo de significações, pelo que, é 

muito importante a forma como se constrói e define o tipo de acesso, ou 

seja, a interface que se escolhe para apresentar a sua informação. São as 

interfaces que ajudam à sensação de imersão no espaço escultórico, 

permitindo uma maior ou menor ilusão, dependendo dos modelos de 

interactividade vigentes ou emergentes escolhidos para actuar, sendo o 

modelo emergente, aquele em que não existe a necessidade de recorrer a 

representações simbólicas do sujeito —como acontece nos sistemas de 

realidade virtual — o maior responsável pela sensação de imersão no espaço 

e tempo escultóricos virtuais. 

Como se viu, a sensação de total imersão continua a depender contudo 

daquela que é, por excelência, a nossa interface, o corpo. Mais ou menos 

aparelhado pela técnica, acrescentado e, de certa forma, ampliado por esta, o 

corpo permanece sendo a mediação do sujeito com o mundo, real ou virtual.
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CAPÍTULO V  

INVESTIGAÇÃO PRÁTICA 
 

 

 

Se vimos até agora, que o código digital é a virtualidade da escultura, então, 

também é neste, que a sua tridimensionalidade se inscreve para a geração de 

eventos gráficos, sonoros ou ainda videográficos, em tempo real, que nos 

permitam experienciar o tridimensional.  

Neste capítulo, fica então o testemunho da investigação prática, decorrente 

de toda a investigação teórica, que intentou saber que processos poderão 

estar implícitos na criação de escultura digital interactiva, com base em 

sistemas de programação. O testemunho que aqui se apresenta inscreve, no 

espaço virtual tridimensional, as questões fundamentais para o presente 

projecto de investigação. Pretendeu-se, com isto, criar um espaço 

fundamentalmente virtual onde fosse possível abordar, de uma outra forma, 

as motivações da presente investigação. 

O Max-Msp/ Jitter99, um ambiente gráfico de programação que permite a 

criação de sistemas interactivos, constituiu-se veículo de experimentação, ao 

longo da investigação teórica, dando resposta ao interesse sobre a criação de 

sistemas interactivos e sua aplicação prática na modelação de forma, 

sustentada em diferentes naturezas do audiovisual.  

O que motivou a sua utilização foi a vontade em estabelecer diferentes 

relações com o computador, para além das que são permitidas pela utilização 

de um rato ou de um teclado e ainda, a intenção de desrealizar totalmente a 

forma tridimensional.  

                                                
99 Foi adquirida uma licença de 9 meses para estudante da versão 4.6.3 do Max/MSP e 1.6.3 do Jitter.   
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A frequência de formação — workshops100 — e o compromisso em 

discernir, aos poucos, o funcionamento desta aplicação, intentaram saber 

como é hoje possível programar escultura audiovisual, ou seja, associando à 

forma digital, ou concreta, som, imagem, vídeo, gráficos e texto.  

 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

A escultura dependente das ferramentas de software e da nova vanguarda 

da sociedade “meta-media”, que Lev Manovich referiu como as novas formas 

e novos vocabulários expressivos confinados ao software e a preocupação 

actual, centrada nas diferentes formas do acesso e da manipulação dos 

registos, inscreve-se assim numa matriz conceptual de procedimentos 

matemáticos e técnicos.  

As possibilidades de desrealização da escultura estão a ser endereçadas 

para o código e surge, por isso, a oportunidade de devolver ao algoritmo a 

acção de esculpir, em contexto digital. A combinação de regras é o veículo 

para chegar à forma, neste caso, pelo talhe digital. 

Assinalámos algumas das possibilidades generativas da escultura, 

nomeadamente em campos inspirados pela robótica ou pela bioarte, pelo que 

faremos agora um breve destaque aos processos técnicos, que permitem a 

programação algorítmica, a qual pode ser geradora e modeladora de forma e, 

ainda permissiva de ambientes interactivos. 

 

A concepção de forma, através do raciocínio matemático, não é um evento 

novo para a escultura, o pensamento matemático abstracto, em diversas 

alturas estimulou o trabalho escultórico.  

                                                
100 Frequência do workshop em Sistemas Interactivos Max-MSP/Jitter em 11, 12, 18 e 19 de Março de 
2006, com módulo adicional de Sensores na Construção de Interfaces Físicas em 25 de Março de 2006, 
sob a orientação de Ivan Franco pela ETIC – Escola de Criatividade e Novas Tecnologias em Lisboa; e 
do workshop de SOUND = SPACE da acção de formação Fábrica Digital – Formação em Arte digital, 
som, imagem e design, em 8 e 9 de Julho de 2006 sob a orientação de Rolf Gehlhaar, Luís Girão e 
Paulo Maria Rodrigues, em Aveiro. 
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A ideia de inserir a natureza intelectual da matemática, na obra escultórica, 

atribuiu-lhe um princípio processual, próximo daquele que hoje actua no 

ambiente virtual para gerar a forma tridimensional101, através de algoritmos 

computacionais. As obras geradas em computador, fundamentam-se na 

realização de alterações, mais ou menos complexas, inter-relacionadas e 

inter-dependentes umas das outras, numa cadeia sucessiva de etapas 

dinâmicas, administradas pela eleição de uma determinada sequência de 

procedimentos. A sua natureza assume-se assim processual e, como já aqui 

foi dito, este tipo de produção estética promove o redefinir e actualizar da 

informação apelando, na maioria das vezes, à nossa participação. 

Um algoritmo é um processo lógico para a realização de alguns resultados, 

por exemplo, as etapas de cálculo para a divisão de números. Originalmente 

usado na matemática, o termo estendeu-se para significar qualquer sequência 

lógica. Os algoritmos são partes essenciais dos programas de computador, ao 

serem responsáveis pela indicação das séries de manipulações lógicas, 

executadas pelo processador, para que o computador possa assim gerar as 

apresentações visuais. Existem assim muitas operações matemáticas em que 

se baseiam os gráficos de computador, tais como, simetrias, transformações, 

funções matemáticas, permutações, interpolações e extrapolações, matrizes 

de cálculo, ou aleatoriedade de números.  

Artistas pioneiros na utilização do computador, como  Charles Csuri102, 

exploraram os algoritmos para a concepção dos seus trabalhos, interessando-

se pelas regras subjacentes à geração de imagem.  

Ainda nos anos 60 muitos artistas trabalharam na criação de algoritmos, a 

partir dos quais o computador executava os passos para gerar a imagem. 

Posteriormente, surgiram os primeiros softwares comerciais, com base na 

                                                
101 Neste contexto, entenda-se por tridimensionalidade da forma ou mesmo de espaço a possibilidade 
de descrever, através de listas de dados, processados por algoritmos, o sistema de coordenadas 
cartesianas —x, y e z — inerente ao código digital dos modelos gráficos 3D. Contudo, o que 
visualizamos nos terminais de saída são representações do espaço tridimensional através de imagens a 
duas dimensões. A simulação constitui-se assim como elemento fundamental para a apresentação 
virtual da tridimensionalidade. Podemos dizer que a verdadeira tridimensionalidade vive no código — e 
só através deste poderá vir a ser actualizada em matéria concreta, por exemplo, através de técnicas de 
prototipagem rápida. 
102 Charles Csuri em: http://www.siggraph.org/artdesign/profile/csuri/ 
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perspectiva Renascentista, e com toda uma bagagem cultural, deixada pelos 

propósitos militares e comerciais a que inicialmente se destinavam, tendo 

surgido cada programa com os seus limites, possibilidades e impossibilidades. 

Muitos artistas, que trabalhavam com base em algoritmos, defenderam 

então que, ter o controlo sobre o processo de programação, lhes permitia 

uma maior liberdade na criação, despoletando assim uma série de questões à 

volta da utilização de software e hardware, préviamente programados. Deverá 

o artista programar? Construir hardware? A que nível de profundidade terá 

este de ir, para poder reivindicar o controlo do processo da obra 

programada? 

De acordo com o que Wilson defende no seu livro “Information Arts”, 

“(...)quanto mais um artista perceber, mais poder este terá para explorar e 

adaptar a tecnologia à arte e contribuir para o discurso cultural acerca dessas 

tecnologias” (Wilson, 2002:317) 

 

MAX-MSP/JITTER   

Como já aqui foi dito, para os artistas que intentam trabalhar a forma 

virtual — tanto a que se inscreve apenas neste ambiente, como ou ainda a 

que pretenda concretizar-se através das técnicas de PR — a autoria do seu 

próprio programa de modelação pode proporcionar uma maior liberdade no 

processo criativo.  

A programação de sistemas interactivos entusiasma não só escultores ou 

outros artistas visuais, como também músicos, compositores, performers, 

designers, arquitectos, etc. Fundamentalmente, por permitirem o desenho de 

interfaces mediadoras da relação do público com a obra e a interacção em 

tempo real, construtora de processos abertos — no sentido da obra aberta 

— possibilitando também estabelecer uma nova relação com o «objecto», 

que se fundamenta tanto na estruturação e no pensamento 
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compartimentado, modular e matemático, como também na experimentação 

multi-sensorial.  

Os sistemas de autoria, como plataforma para o desenvolvimento de uma 

aplicação interactiva, podem basear-se em diferentes modelos, descrevendo 

diferentes  aproximações à programação. Assim, estes sistemas podem 

fundamentar-se numa programação com base em linguagens textuais 

tradicionais, tais como o Basic, o C, o C++ ou a linguagem Java, numa 

programação em linguagem de script, ou ainda numa programação visual, 

através da utilização de ícones e objectos. (Ribeiro, 2004) 

 

A aprendizagem de linguagem visual de programação, para os que têm o 

hábito de comunicar através da imagem e intentam agora esculpir o código 

digital, criando as suas próprias programações, poderá revelar-se mais 

simples e intuitiva, do que a de linguagem textual de programação. Assim, o 

facto do Max se sustentar numa linguagem visual de programação revelou-se 

fundamental para a escolha deste programa. 

O software de programação Max é vigente em múltiplos projectos 

multimédia, utilizado principalmente por músicos compositores, mas também 

por performers, designers de software, investigadores e artistas, interessados 

na criação de software interactivo e no processamento de áudio, vídeo e 

gráficos 2D e 3D, que lhes permita interagir com a interface em tempo real e 

ainda, controlar dispositivos digitais ou analógicos através desta. 

Com as suas extensões áudio e gráfica, MSP e Jitter, o Max proporciona 

um ambiente gráfico de programação para a música e multimédia, tendo 

vindo a ser desenvolvido e mantido pelo grupo Cycling’ 74103. Se o 

computador é uma ferramenta para a escultura, então, esta ponte ideada para 

a interacção, permitida pelo Max, ocasiona a construção de novas interfaces, 

físicas e virtuais, implementadoras de diferentes paradigmas para a 

interactividade e subjacentemente de novos modelos de realização de 

escultura. 

                                                
103 Cycling’74 em:  http://www.cycling74.com/ 
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Originalmente, o Max foi escrito pelo matemático Miller Puckette, em 

meados dos anos 80 no IRCAM — L’Institut de Recherche et Coördination 

Acoustique/Musique — e designado por editor Patcher para a plataforma 

Macintosh. Veio assim disponibilizar o acesso à autoria em sistemas 

interactivos computorizados, por parte dos compositores de música, tendo 

sido inicialmente usado para controlar dispositivos de áudio.  

Em 1990, saiu uma versão comercial do programa, chamado Max/Opcode 

desenvolvida e acrescentada por David Zicarelli, engenheiro especializado em 

software interactivo, que se dedica à criação deste tipo de sistemas para 

composição musical, trabalhando, desde 1990, com o ambiente gráfico de 

programação Max, pelo que, em 1997, fundou, em São Francisco, a 

Cycling’74, a companhia de software que actualmente comercializa o Max e as 

suas extensões para áudio e vídeo, respectivamente MSP e Jitter, das quais 

falaremos a seguir.  

Por ser hoje uma excelente plataforma de trabalho para a programação de 

aplicações e dispositivos multimédia interactivos, o Max é uma das mais 

usadas e promissoras ferramentas criativas que organiza esteticamente a 

complexidade das relações entre seres, objectos e agentes do mundo 

analógico e mundo digital. Funciona justamente como uma linguagem de 

programação com variáveis, funções, decisores e fluxos, contudo, a sua 

característica fundamental é que, em vez de uma  linguagem textual de 

programação utiliza uma linguagem visual.  

A interface gráfica do Max serve-se de um espaço, onde é distribuído um 

conjunto de objectos programados em linguagem C++, com entradas e saídas 

de informação, que podem ser conjugados e interligados. Estes objectos 

podem ser programados, de acordo com as características de cada um, 

criando com este processo modular, uma supra-programação, denominando-

se o espaço onde tudo isto acontece, de ambiente de programação — 

programming environment.  

Os objectos são ligados através de fios — patch cords —  os quais 

estabelecem o fluxo de informação — data flow — sendo que, ao distribuir e 

ligar os objectos entre si, estamos a definir a programação.  Quando a 
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informação passa por uma destes objectos é processada, avançando para o 

que se encontra a seguir no data flow, e assim sucessivamente, consoante uma 

hierarquia estabelecida pelo utilizador e que define o algoritmo.  

Sendo o Max um sistema de programação sem compilação — just in time 

compiling — os seus programas encontram-se a correr continuamente. 

Programas esses que se constituem por uma janela fundamental, designada 

por patche,  que consiste numa configuração de objectos de programação 

interligados entre si, e ainda por outras janelas secundárias, que podem ser 

criadas pelos utilizadores, designadas por sub-patches e que são subjacentes à 

primeira. São, na realidade, os patches que formam todo o programa, sendo 

assim designados por analogia às ligações feitas com cabos, nos antigos 

sintetizadores modulares analógicos, as quais também nos permitiam 

entender o fluxo de informação.  

À semelhança do que acontece no esboço que realizamos para a 

concepção de um projecto, nos patches criados, visionamos assim o conceito, 

que está inerente à forma, através do esquema visual programado. Esta é a 

poética da programação visual que nos permite ir aos bastidores do nosso 

raciocínio, que é também, em última análise, o background da forma. 

As primeiras extensões de áudio desenvolvidas para o Max apareceram em 

1997 com o PD104, designando-se por MSP — Max Signal Processing105 — um 

pacote de objectos de programação que veio permitir a manipulação de sinal 

digital de áudio em tempo real, no ambiente do Max, possibilitando aos 

utilizadores a criação dos seus próprios sintetizadores de áudio e 

processadores de efeitos virtuais. Mais tarde, em 1999, seria então lançado 

um outro pacote de objectos de programação, o primeiro a primitir o 

controlo de vídeo em tempo real, que funcionava dentro do ambiente de 

programação do Max, designado por nato.0+55, que terá sido desenvolvido e 

                                                
104 PD é uma linguagem gráfica de programação — Pure Data — desenvolvida por Miller Puckette no 
IRCAM. Miller Puckette desenvolveu entretanto um programa, que se assemelha ao Max, inteiramente 
livre, que se designa igualmente por PD, o qual hoje é bastante diferente e inteiramente redesenhado 
relativamente ao primeiro desenvolvido por si, a grande vantagem deste software, relativamente ao 
Max, é ser freeware.  
PD em: http://puredata.info/  
105 MSP poderão também ser as inicias de Miller S. Puckette, autor de ambos Max e PD. (?) 
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distribuído por uma entidade incógnita — Netochka Nezvanova — tornando-

se popular no meio artístico, embora o seu desenvolvimento tenha estagnado 

em 2001.  

Posteriormente, a Cycling’ 74 criou a sua implementação oficial de 

controlo de vídeo — o Jitter — um diverso pacote de objectos de 

programação para o Max, lançado em 2003, que disponibiliza vídeo em tempo 

real, gráficos 2D e 3D  e processamento de matrizes. O Jitter funciona sobre 

a arquitectura de vídeo QuickTime, da Apple e confere funcionalidade de 

manipulação de imagem dentro do ambiente gráfico de programação Max. A 

sua arquitectura está optimizada para dados de vídeo, com uma robusta 

oferta de operadores matemáticos, composição e análise de imagem, filtros, 

conversão e correcção de cor, processamento de canal alpha, etc.  

Os gráficos 2D e 3D realizam-se através de comandos de OpenGL, sendo 

possível manipulá-los, atribuir texturas com vídeo em tempo real e executar 

o rendering de modelos, NURBS, texto 2D/3D e outras formas comuns. A 

força e flexibilidade permitidas pelo Jitter, quando trabalhamos com vídeo, 

geometria 3D, áudio, texto ou outro género de informação, provêm da 

utilização de um único  formato de dados que é generalizado para todas as 

matrizes e que suporta vários tipos de dados106. A representação comum de 

informação permite converter áudio em vídeo, texto em imagem, vídeo em 

geometria 3D, áudio em sistemas de partículas, enfim, as possibilidades são 

infinitas. (Bernstein, 2002-2004) A criação de metáforas, com base nas 

traduções de eventos, torna-se o paradigma deste ambiente de programação.  

O Jitter tem assim todas as ferramentas matemáticas fundamentais para 

trabalhar com representação numérica e permite investigar a 

tridimensionalidade através do código. A utilização do Jitter permite 

converter directamente, em parceria, com o MSP, áudio e vídeo em dados 

geométricos, sendo possível aliar às formas 2D e 3D, som e vídeo, 

explorando as suas possibilidades estéticas e reactivas, por exemplo, quando 

                                                
106 As matrizes Jitter podem ser compostas por um dos seguintes tipos de dados: char, dados de 8 bits 
e long, dados de 32 bits, ambos permitem a representação de números inteiros; float 32, dados de 32 
bits e float 64, dados de 64 bits, os quais permitem a representação de números fraccionários. 
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estas são geradas por inputs de áudio ou vídeo, desdobrando a percepção da 

tridimensionalidade, que parece ser uma proposta importante para a 

constituição de espaço 3D audiovisual. 

Falaremos então de forma breve dos objectos de programação que 

estiveram na ordem de interesse deste estudo e que se inserem no vasto 

pacote de objectos do Jitter OpenGL, para geração gráfica 2D e 3D. O 

OpenGL é um padrão que especifica uma máquina virtual transformadora de 

listas de números em imagens 2D, ou seja, um protocolo comum às várias 

plataformas, utilizado por placas gráficas para converter listas de números, 

que contém toda a informação respectiva a um modelo gráfico 3D107, em 

mapa de bits, para que possamos visualizar os modelos gráficos nos terminais 

de computador, processo que designamos de rendering. 

Sem intentar uma descrição muito detalhada do funcionamento dos 

objectos explorados e ainda que, evidentemente, não tenham sido todos 

incluídos no testemunho que será aqui apresentado, gostaríamos de referir 

os seus aspectos gerais, para mapear algumas das potencialidades que lhes 

estão associadas, e que criaram entusiasmo para a sua exploração. 

Existe assim um objecto fundamental, ao qual todos os outros estão 

sempre dependentes, o jit.gl.render. Como o nome indica, este objecto 

possibilita a representação 3D das imagens virtuais e suporta várias matrizes 

geométricas de desenho, utilizadas para o rendering, tais como, pontos, linhas, 

tiras de linhas, linhas em loop, triângulos, tiras de triângulos e triângulos em 

“hélice”, quadrados, tiras de quadrados, polígonos, grelha de triângulos108 e 

grelha de quadrados, uma variedade de expressões gráficas que é muito 

interessante, na medida em que atribui, ao mesmo modelo, tactilidades muito 

distintas. 

As matrizes de dados, referentes às características dos objectos, podem 

ser endossadas directamente ao jit.gl.render ou ainda, quando o objecto em 

                                                
107 Descrição algorítmica das localizações 3D dos vértices constituintes dos polígonos, as coordenadas 
para mapeamento de texturas, normalizações para luz, cor, transparência e as possíveis conexões a 
vértices próximos 
108 A grelha de triângulos é a mais comum em modelação de modelos de alta resolução, permitindo 
maior definição. 
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questão o permite, acedidas através do comando matrix output109, para 

posterior processamento. A possibilidade em aceder a esses dados possibilita 

a sua alteração ou conversão noutro tipo de eventos, como o áudio ou o 

vídeo.  

Para melhor compreensão e posterior consulta das características destes 

objectos de programação, dispomo-los em forma de lista: 

jit.gl.gridshape, um objecto que define as dimensões das primitivas, tais 

como, a esfera, o toro, o cilindro, o cilindro aberto o cubo, o cubo aberto, o 

plano e o círculo, ou seja, uma série de formas simples que se constituem a 

partir do que designamos por matriz conectada, permite controlar o 

tamanho dessa matriz, ou seja, o número de pontos que definem a forma 3D, 

alterando a densidade volumétrica do objecto. 

jit.gl.handle permite manobrar a posição e a rotação da forma, através da 

interface física do rato, tendo sido quase sempre utilizado para permitir a 

interacção com a forma tridimensional. 

jit.gj.model, por sua vez,  é um objecto que nos permite importar modelos 

gráficos, concebidos noutros softwares de modelação gráfica 3D, como é o 

caso do Maya, alargando o leque de formas que poderão ser controladas; 

jit.gl.nurbs dedica-se ao rendering de superfícies NURBS110 — Non Uniform 

Rational B-Splines.  

jit.gl.plato gera os cinco sólidos platónicos, ou seja, os poliedros regulares, 

nomeadamente o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o 

isocaedro, podendo ser utilizados como base para a construção do espaço 

tridimensional virtual. 

jit.gl.sketch grava as listas de comandos OpenGL, para desenho 3D. Este 

objecto aceita os mais variadíssimos comandos para gerar gráficos virtuais 

tridimensionais, revelando-se muito interessante para explorar a organização 

                                                
109  Matrix output - mensagem utilizada para permitir o acesso às listas de dados de uma matriz.  
110 A superfície de NURBS é uma forma muito económica de representar formas complexas com 
dados muito minuciosos. NURBS é um modelo matemático que permite representar virtualmente 
qualquer forma desejada, desde pontos, linhas rectas, polígonos, linhas curvas, secções cónicas — 
círculos, elipses, parábolas e hipérboles — até formas arbitrárias, uma vez que é possível controlar a 
forma de uma curva gerada por um NURBS, através das combinações de pontos e de nós de controle, 
que podem ser alterados e reposicionados; 
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da forma tridimensional no espaço, ao longo do tempo, gerada a partir de 

outro evento como o input de som. 

jit.gl.text3d é um objecto com base em desenho vectorial e desenha no 

espaço tridimensional, uma vez que permite a criação de texto virtual 3D. 

Neste caso, a posição, rotação e escala, são atributos com referência ao 

sistema de coordenadas cartesiano. Ao texto é conferida a poética da forma 

a três dimensões que se referencia no espaço envolvente. Este objecto 

remete-nos para o espaço virtual, gerado através da palavra escrita, e 

caracteriza a base do testemunho prático que irá ser apresentado.  

jit.gl.videoplane aplica uma textura de input de vídeo a um plano, no espaço 

3D, o qual pode rodar sobre si mesmo, ser aumentado ou reduzido na sua 

escala ou ainda mudado de posição. Este objecto propõe uma associação do 

vídeo à escultura, no campo virtual, em que ao vídeo é agora permitido 

ajustar-se totalmente à forma, cobrindo-a por completo, conseguindo a 

tactilidade videográfica, que Steina e Woody Vasula111 intentam no seu 

trabalho. 

Todos estes objectos se referem à modelação e controlo da forma 

tridimensional virtual, podendo constituir-se em reactores aos agentes 

externos, como a expressão gestual do espectador. Assim, com base nestes e 

outros objectos Jitter, procurou-se realizar uma série de experimentações 

práticas, que tiveram como intenção a criação de espaços tridimensionais 

virtuais, imersivos, interactivos, com base nos eventos de áudio e gráficos 3D. 

 

 

“MEDIA SCULPTURE PATCHE” 

Gostaríamos que este testemunho de investigação prática fosse 

considerado e “lido”, enquanto prolongamento do corpo do texto da 

presente investigação. “Media Sculpture Patche” é assim um patche criado em 

                                                
111 Para mais sobre estes artistas consultar o Capítulo I na parte em que este se refere à vídeo-
escultura, na  página 35. 
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Max, o mesmo será dizer que é uma programação criada no ambiente gráfico 

desta aplicação, designada desta forma em analogia aos media aqui abordados 

e à escultura, tema principal da presente investigação, referindo-se assim ao 

meio, à escultura e, finalmente, ao modo de “ser patche”.   

Pretendeu-se com este patche, o mapeamento dos assuntos que estiveram 

na base da investigação teórica, repensando-os visualmente. Intentou-se a 

representação metafórica do fluxo da informação analisada, revendo-o no 

paradigma visual, atribuindo-lhe forma numérica. Simbolicamente, 

converteram-se algumas palavras chave em texto vectorial tridimensional e, 

através deste, gerou-se o campo visual virtual para a indagação. O “Media 

Sculpture Patche” é assim um meio pelo qual se repensaram os alargamentos 

introduzidos nos conceitos para a escultura, acarretados pela fusão do seu 

território com as tecnologias digitais, tais como a sua tradução digital, o 

processo de desmaterialização e de rematerialização digitais, a interactividade 

mediadora da relação entre obra escultórica e público e ainda a geração da 

forma através de algoritmos. 

Esta prática, ainda que tenha investigado sobretudo as potencialidades dos 

modelos gráficos, tentou definir novos contornos relativos à forma 3D. Este 

processo, como já foi dito, foi analogamente motivado pela possibilidade do 

controlo externo, através de interfaces de sensores físicos, pelo que se 

procurou desvendar as traduções estéticas da modelação da forma, em 

tempo real, através da captação de vídeo, áudio e movimento, utilizando 

interfaces112 diversas. 

Como Alberich nos diz, as imagens sintetizadas apresentam-se, tanto para 

o autor como para o usuário, como uma espécie de work in progress infinito. 

À interacção, conversação bilateral entre público e obra, atribui-se assim o 

                                                
112 Na captação de sinal de vídeo utilizou-se uma webcam. Na captação de sinal de áudio usaram-se 
microfones e ainda o AirFX, um processador de efeitos/sintetizador digital da Alesis, sustentado por 
sistema DSP — processamento de sinal digital. Este controlador é baseado numa tecnologia que gera 
um campo de infravermelhos e lê a posição da mão do utilizador no sistema de coordenadas xyz, 
reagindo ao seu movimento. Utilizaram-se ainda dois tipos de controladores MIDI, nomeadamente o 
BCF 2000, da BEHRINGER e o Evolution UC-16, ambos USB, que funcionam a partir do controlo de 
knobs e faders. AirFX em: http://www.alesis.com/product.php?id=52; BEHRINGER em: 
http://www.behringer.com/BCF2000/index.cfm?lang=enge  
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papel de modeladora, transformadora de código binário e reformadora de 

estética da forma tridimensional. (Alberich, 2002)  

Desta forma, “Media Sculpture Patche” é um projecto em progresso, em 

que os parâmetros disponibilizados podem ser alterados, outros ainda podem 

vir a ser acrescentados, incluindo novos eventos, modificando a sua 

programação e explorando as variações do mesmo algoritmo, 

indefinidamente.  

Concretamente, o que nos apresenta este patche é um ambiente virtual 

com base no espaço cartesiano, no qual,  texto vectorial 3D, gerado em 

tempo real, deambula e deixa um rasto, originando desta forma a ilusão de 

múltiplos espaços efémeros, que se constroem e desconstroem 

indefinidamente. Estes espaços são afectados pelo som ambiente, que 

redefine a posição do texto tridimensional, no espaço virtual, de acordo com 

a programação formulada. 

Para explorar os atributos inerentes à forma, tais como, a escala, a 

espessura e o arrasto da imagem, utilizaram-se ainda outros inputs de 

interfaces físicas como controladores MIDI. O resultado é uma tradução visual 

do objecto instável, transitivo e dinâmico, próprio da arte digital, que apela 

ainda à nossa participação e imersão.  

O texto 3D, poética escolhida para este projecto, movimentado, 

manipulado, gera o espaço virtual desrealizado, obtendo-se deste processo 

sequências de imagens que descrevem o movimento do texto no espaço, 

através do registo acumulativo. O arrasto provocado à imagem visualizada 

simula a construção de forma tridimensional. A acumulação de informação 

dá-se sempre que a ordem enviada ao rendering não contemple a eliminação 

dos pixels relativos ao anterior, quando isso acontece, acumula-se no ecrã a 

informação relativa às várias ordens de rendering. Geram-se então volumes 

totalmente imateriais e desrealizados, que existem apenas na esfera da 

simulação. 
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Figura 33 Programação subjacente ao “Media Sculpture Patche”. 

 

Figura 34 Objecto Jit.text3d. Este objecto permite a inserção de texto, escolha do tipo de letra, 

espaçamento e alinhamento. 

 

Relativamente aos procedimentos técnicos, o principal objecto utilizado, 

gerador da forma tridimensional, é o jit.gl.text3d, descrito anteriormente e 

que permitiu a geração de modelos gráficos, neste caso o texto 
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tridimensional. Para além deste objecto, outros ainda foram utilizados, tais 

como, o Jit.gl.text3d; Jit.gl.handle; Jit.gl.render; Jit.window; adc~ [MSP] e o 

peakamp~ [MSP]. 

Criou-se assim um patche com seis sub-patches subjacentes, sendo que em 

cada um existe um jit.gl.text3d, perfazendo um total de sete “textos” que 

podem funcionar de forma independente. Os seis primeiros objectos geram, 

respectivamente, as palavras — Escultura; Desmaterializada; Digital; 

Rematerializada; Interactiva e Gerada, referentes a temas inseridos na 

presente investigação.  

 

 

 

Figura 35 Sub-patches. 

 
O sétimo e último objecto jit.gl.text 3d permite a inserção de texto, em 

tempo real, onde se introduziram outras questões derivadas das primeiras, 

reflexões consideradas chave para o tema em questão, tais como: novos 
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media digitais; escultura de luz; escultura de som; vídeo-escultura; conversão 

de átomos em bits; código em relevo; real vs. virtual; corpo escultórico; 

conversão bits em átomos; prototipagem rápida; robótica; bio; sujeito; 

interface, etc. 

 

 

Figura 36 Sub-patche com o objecto text field — campo de texto — para introdução livre de texto em 

tempo real. 

 
Aprofundando um pouco mais os princípios técnicos, devemos referir que 

a estes objectos — jit.gl.text 3d — conectou-se um jit.gl.handle, no qual se 

introduziu uma mensagem de auto_rotate, permitindo ao rato o impulsionar 

auto-movimento ao texto, que passa a rodar sobre si próprio, ao mesmo 

tempo que se desloca sobre uma directriz circular, ocupando desta forma 

diferentes posições no espaço.  

 

Figura 37 Objecto jit.gl.handle com mensagem de auto_rotate inserida. 

Disponibilizou-se um input de áudio de dois canais, através do objecto 

adc~, que transforma os valores de voltagem do sinal analógico proveniente 

de um microfone em dados digitais e, seguidamente, o objecto peakamp~ 
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permite a transformação destes dados em valores, que podem ser utilizados 

para controlar comandos aceites pelos diferentes tipos de objectos — Max, 

MSP, Jitter.  

A captação do som do ambiente externo controla a posição dos objecto 

no espaço cartesiano, a partir de mensagens em lista relativas aos eixos xyz, 

que depois são compactadas por um objecto — o pak position — e enviadas 

ao jit.gl text3d. Foram escalados máximos e mínimos desejáveis para cada 

objecto de texto, relativos ao campo visual do monitor, atribuindo-lhe o 

enquadramento desejável, utilizando-se, para o efeito, operações matemáticas 

simples. Em alternativa ao microfone, utilizou-se o processador de 

efeitos/sintetizador AirFX, explorando diferentes interfaces de comunicação 

com a forma digital virtual. 

Para ter acesso aos diferentes parâmetros editáveis da forma, que ficaram 

disponíveis na programação, através de um controlador MIDI, o BCF2000, 

criaram-se inputs, num total de dezasseis, utilizando objectos ctlin que 

permitem aceder aos valores numéricos transmitidos por este protocolo. 

Estes inputs permitem assim, o controlo dos parâmetros a partir de faders, 

knobs e botões, relativos aos atributos da forma, como a escala, as 

dimensões, e ainda, muito importante, o arrastamento da imagem, o qual 

demarca o trilho do percurso do texto no espaço virtual 3D. 

Os recursos, atrás mencionados, foram combinados de diferentes 

maneiras, explorando um maior leque de traduções para a forma: o input de 

áudio, através do microfone, operou juntamente com o controlador MIDI; 

noutros casos, este último operou sozinho, o que permitiu a modelação de 

formas mais regulares ou simétricas; testou-se ainda a situação em que, o 

controlador MIDI e o AirFX comunicavam em simultâneo com o 

computador; e ainda, situações em que apenas o input de áudio — microfone 

ou AirFaix — interferia com a forma, construindo ambientes mais 

desorganizados e irregulares. Em todas as situações a interface do rato 

possibilitou iniciar o auto-movimento das formas textuais 3D. 
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Figura 38 Entrada de linha do áudio — input áudio — dividida em dois canais, conectados às mensagens 

relativas à posição xyz do texto 3D. Estas mensagens são compiladas pelo objecto pak position 

responsável então por enviar esse pacote de mensagens para o objecto jit.gl.text, o qual reposiciona o 

texto no espaço de acordo com a mensagem recebida. 

 

Os atributos de cor, tanto para as formas como para o fundo — 

background —, possíveis de serem controlados através de objectos  color-

_swatch113, permitem as variações sobre o mesmo tema, ajudando a 

compreender qual a forma final mais dinâmica para ser apresentada ao 

público, constituindo-se assim num veículo de investigação formal. 

Os valores de RGB também são listas de números, pelo que se utiliza o 

objecto pak erase_color para as compactar e enviar ao jit.gl.render. Outro 

atributo, relativo à cor, que pode ainda ser controlado é o Alpha ou 

transparência, responsável pela variação de expressão da linha. Este atributo 

revelou ser muito importante para atribuir maior expressividade ao gráficos 

gerados.  

                                                
113 Permitem escolher cores compostas por RGBA — Red, Green, Blue e Alpha. 
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Figura 39 Objecto color Swatch. Este objecto permite a selecção deslocando o circulo, que se vê na 

imagem, sobre o campo de cor. A saturação pode ser alterada reposicionando o slider horizontal. O 

arrasto da imagem é controlado por MIDI, pelo que se pode ver o objecto de entrada, com o número 

do knob ou fader respectivo — “ctlin 16”. 

 

Concluindo, a prática que acompanhou a presente investigação permitiu 

adquirir conhecimentos relativos aos processos de criação de trabalhos 

interactivos e deu forma a uma primeira abordagem às possibilidades de 

criação de sistemas interactivos, através do computador. Isto permitiu 

estabelecer, de diferentes maneiras, a comunicação com a forma virtual, 

desrealizada, através de diversas interfaces físicas, chegando-se à conclusão de 

que estas não só influenciam o paradigma de comunicação estabelecido com 

o computador, mas também proporcionam sensações distintas de controlo, 

sobre o mundo virtual, aspectos que se traduzem em diferenças formais. 

Por sua vez, o “Media Sculpture Patche”, que intentou reflectir sobre os 

mesmos assuntos propostos no corpo desta investigação, apropriando-se da 

palavra escrita, emerge contraditório à narrativa que esta propôs. Aliás, 

poder-se-á dizer que o “Media Sculpture Patche” assenta, fundamentalmente, 

numa anti-narrativa, ou narrativa desconstruída que teve origem no 

propósitos que levaram a esta investigação, ainda que, se possa considerar, 

que também os investiga. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IMAGENS “MEDIA SCULPTURE PATCHE”
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CONCLUSÕES GERAIS 
 

Chegado o momento de cumprir a síntese dos conteúdos apresentados na 

presente investigação, devotada a um tema que se revelou bastante vasto, 

serão deixadas algumas notas sobre as principais ideias e conclusões 

procedentes deste processo e sobre as matérias tratadas de forma 

insuficiente, as quais demonstraram ser bastante férteis para que possam vir a 

integrar futuras investigações. 

Encara-se a presente investigação como um estímulo para todos os que 

nutram interesse pelo território da escultura, bem como, pelas suas 

intersecções com a ciência e com a tecnologia.  Futuramente, espera-se 

poder vir a servir de base aos que queiram investigar estas ligações, 

actualmente estabelecidas numa vertente cultural digital. 

Relativamente às principais reflexões e respectivas conclusões, que se 

aliaram a este projecto, podemos dizer que a utilização de media digitais e de 

novas tecnologias no contexto artístico, contemporaneamente amplificados a 

um ritmo estonteante, carece de constante reflexão e reenquadramento na 

arte. Aderindo a este entusiasmo, a presente investigação percebeu que a 

perseguição, por parte da escultura, de novos meios e tecnologias é um 

costume já muito antigo e inscreve-se na história da arte com particular 

realce, desde a era industrial.  

Entendeu-se assim que o compromisso que a escultura mantém com as 

tecnologias,  primeiramente industriais e mecanicistas, actualmente digitais e 

electrónicas, provém da sua forte dependência do meio. A escultura procura 

investigar as ciências aplicadas, exactas, humanas, morais, naturais e sociais e, 

se encaramos a escultura como uma procura de processos que levam à 

conformação da forma, material ou imaterial, conseguimos perceber a 

exaltação originada pelo multimédia, dentro do seu território 

contemporâneo. A cibercultura constituiu um novo espaço para a escultura a 

que esta, decididamente, não é indiferente.  
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Ficou também claro que os novos media digitais, prestes a deixarem de ser 

“novos”, permitiram um alargamento dos princípios clássicos da escultura, 

mediante as diferentes propostas para a matéria volatilizada. Som, luz e 

movimento fazem parte do propósito para a forma, constituindo-se em 

meios, cinzeladores, gravadores, ou seja, que esculpem a tridimensionalidade. 

Consequentemente, na actualidade, a escultura abarca múltiplas tactilidades, 

elegendo as matérias digitais, dúcteis, para se apresentar e se constituir num 

veículo para a inversão dos papéis de autor e espectador, promovendo a co-

autoria na obra.  

As possibilidades do acesso aqui tratadas, das redes interconectadas,  

tornam possível projectos que visam a participação do espectador na obra, 

permitindo que as suas decisões influenciem a geração da forma. Este 

aspecto, agravado pelos media digitais, não é contudo actual e, por isso, não 

parece ser muito justo que dele se fale como algo inteiramente inovador. A 

participação na obra mudou apenas de paradigma, adaptando-se às propostas 

do presente ambiente informatizado. No entanto, é claro que as 

possibilidades abertas à interacção, pelo digital, multiplicaram a inspiração 

para a forma e inspiram hoje numerosos projectos, tanto em ambiente físico 

como virtual. 

A acessibilidade à informação, própria de universos outrora desconhecidos 

para os artistas, tais como, a microbiologia, a genética, as tecnologias da 

medicina — que esta usa para o conhecimento do corpo —, ou ainda o 

acesso a tecnologias de satélite, reformou os processos da forma escultórica. 

A rematerialização destes e outros argumentos digitais, conseguidos através 

de técnicas de digitalização 3D e/ou modelação 3D, é hoje possível através de 

variadas tecnologias de prototipagem rápida. Inicialmente, a concretização de 

escultura por este meios só foi possível em colaboração com engenheiros e 

industriais, contudo, agora demonstra ser uma região de sucesso, no 

território da escultura,  seduzindo múltiplos artistas que intentam explorar a 

forma escultórica pelo seu princípio numérico, digital. Conhecem-se 

projectos de grande qualidade,  alguns deles aqui descritos, os quais propõem 
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explorar este revolucionário processo tecnológico, com métodos e materiais 

diversificados. 

Em todo o presente contexto, sentiu-se o reflexo das principais mudanças 

ocorridas na escultura que a reportam ao presente digitalizado, 

consequentemente, parece inevitável que tempo e espaço digitais relativizem 

de outra forma o escultórico, virtual ou material.  

Simulação e realidade confundem-se cada vez mais, pelo que, o corpo 

escultórico estende-se a experiências telemáticas, simuladas em realidade 

virtual, propondo novos paradigmas de imersão para o corpo do espectador. 

Por um lado, esse corpo desmaterializa-se e é abandonado em prol da viagem 

cerebral, pelas redes de acesso à informação mas, por outro lado, é aspirante 

a ser escultura, quando acrescentado e adornado pela técnica, que intenta 

projectá-lo e trabalhá-lo tal qual a forma escultórica, algo que se tornou 

possível mediante os avanços da medicina e da protésica. Em ambos os casos, 

o corpo permanece interface para se relacionar com a escultura, sem ele não 

parece ser possível viver qualquer sensação ou emoção, ainda que on-line, 

levando-nos a crer que, ainda em espaço e tempo digitais, a escultura 

continuará a apelar a presença do corpo e do sentido háptico do espectador.  

Enquanto as interfaces evoluem naturalmente para a área da biótica, só 

acessível para alguns, outras possibilidades comunicacionais entre homem e 

computador vão sendo iniciadas, exploradas e desenvolvidas. A escultura 

parece ter aqui também um papel importante, ajudando à exploração e 

concretização de aspectos atraentes para as novas interfaces físicas. A 

interface revela ter um carácter decisivo na relação entre escultor e matéria 

virtual, pelo que, para alguns, é estimulante a procura e a invenção de novos 

modos de modelação da forma, através de distintas interfaces físicas e/ou 

virtuais. A interface manterá certamente o seu papel de destaque na ideia e 

criação de escultura, no futuro digital. 

O entusiasmo da era electrónica trouxe consigo a promessa do robô 

inteligente o que, na escultura, começa já a ter as suas consequências. 

Esculturas que observam, reconhecem e se adaptam levam à seguinte 
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questão: será a “escultura pensante”, programada pelos princípios da 

inteligência artificial o que constituirá, por excelência, a proposta conceptual 

para a segunda metade deste século?  

A apropriação dos conhecimentos sobre inteligência e vida artificiais, pelo 

contexto da arte, deslocou a escultura para a compreensão do próprio 

sujeito, ao incursar pelo território de estudo dos princípios subjacentes aos 

sistemas complexos naturais de evolução da vida. A bio-escultura, 

impregnada de novas aparências, mais do que validar uma estética, produzida 

pelos actuais conhecimentos científicos, parece reclamar o direito de acesso 

à actual manipulação genética, que tem, como é do conhecimento geral, 

gerado profunda controvérsia, levantando questões éticas, que anunciam um 

destino conflituoso para a forma gerada nestas intersecções. 

Finalmente, o testemunho prático leva-nos a concluir que a autoria de 

programação é um processo pelo qual se podem desenhar as “formas de 

chegar à forma,” algo muito promissor para o escultor que pretende 

investigar o meio virtual. A forma desrealizada e desmaterializada deambula 

pela simulação da sua tridimensionalidade, enquanto poética do escultórico. 

As configurações,  possíveis de obter através de um mesmo princípio, são 

infinitas, quando se pode alterar a programação, o algoritmo que as sustenta. 

O carácter de um ambiente de programação como o Max ensina-nos o modo 

de trabalhar a forma instável, volátil e virtual. A partir de um processo 

igualmente aberto, que pode ser editado a qualquer momento, o Max dá-nos 

o privilégio da constante alteração do raciocínio para a forma e reencenação 

do ambiente virtual. Este paradigma é imensamente criativo e invulgar para a 

escultura. 

Conclusivamente, a plataforma do código binário, comum à maioria das 

tecnologias actuais, permite a tradução e conversão de informação, 

constituidoras de curiosas metáforas. O código é hoje a virtualidade da 

escultura, o devir de si mesma, a possibilidade infinita para a sua tradução 

formal.   
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O argumento digital na escultura continuará a difundir-se, de forma 

vertiginosa, em múltiplos projectos com caracteres distintos, pelo que se 

prevê que muito será dito nos tempos que se avizinham, sobre o tema aqui 

proposto. 

A abordagem aqui inscrita pretendeu chegar a vários aspectos sobre este 

tema, vigentes na cultura digital actual, mapeou fundamentalmente as 

oportunidades instituídas para a forma escultórica. Desta forma, referem-se 

as matérias que se considera necessitarem de aprofundamento e, por isso, 

pertinentes para futuras investigações.  

É importante o estudo específico da tridimensionalidade do som na sound 

sculpture, numa época em que as ofertas técnicas, quer de software quer de 

hardware, para a captação, tratamento, edição e apresentação digitais. 

Considera-se igualmente relevante o aprofundamento relativo à utilização do 

vídeo digital na escultura e às tactilidades que, actualmente, este permite 

experienciar quando, por exemplo, associado aos modelos gráficos, 

reivindicando a terceira dimensão tão intentada por diversos artistas.     

Sobre escultura e robótica, muito mais haveria para dizer, pelo que é 

igualmente importante desenvolver um estudo elaborado sobre este tema, 

dando maior evidência aos procedimentos técnicos, tanto electrónicos como 

os de programação. A criação de sistemas interactivos, perspectivando o 

controlo de dispositivos físicos e/ou mecanismos robóticos, é outro 

território para a investigação que se debruça na escultura como questão 

basilar. O Max e outros programas permitem, como já vimos, a comunicação 

com o exterior, possibilitando o controlo programado de múltiplos 

processos, pelo que este seria certamente outro campo a explorar. 

Relativamente à escultura, biologia e os sistemas generativos, porque se 

entende que esta é ainda uma relação recente, no presente contexto da arte, 

espera-se que exista uma observação atenta neste campo, relativamente aos 

aspectos conceptuais e técnicos, mas também éticos.  

Será também primordial fundamentar o acesso às tecnologias de 

prototipagem rápida, estudando formas de integração destes sistemas nas 
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instituições portuguesas de ensino, público ou privado, atribuindo-lhe a 

merecida relevância e aceitação pela comunidade artística nacional.  

Relativamente à interactividade na escultura, localmente ou na Web, muito 

haverá para desenvolver, nomeadamente em projectos que visem uma inter-

relação entre escultura e as artes de palco. 

Terminando, resta apenas referir o benefício específico desta investigação 

para quem a propôs, realizou e escreveu. A presente investigação foi 

fundamental para revisitar a escultura, na sua plataforma vigente, obtendo 

desta forma uma consistente base teórica, que permitirá, no futuro, 

desenvolver trabalhos sólidos, em torno de questões aqui abordadas. 

Relativamente à investigação prática, que intentou o acesso à criação de 

sistemas interactivos, esta impulsionará, no futuro, a criação de instalações 

interactivas que permitam explorar o espaço imersivo virtual tridimensional.    
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GLOSSÁRIO  
Algoritmo Genético  

A computação evolutiva utiliza a teoria da evolução como um algoritmo. 

Um algoritmo evolutivo é um programa que usa um loop básico 

demonstrado no esquema que se segue: 

 

Geração de uma população de estruturas 

Repetir 

teste da qualidade das estruturas;  

selecção de estruturas para reprodução; 

Produção de novas variações das estruturas seleccionadas; 

Substituição das velhas estruturas por novas; 

Até o resultado ser satisfatório 

 

Os algoritmos evolutivos operam assim em populações, sendo este 

processo a técnica de procura de soluções para problemas que se relacionem 

com a optimização de buscas.  

Os algoritmos genéticos são uma classe particular de algoritmos evolutivos, 

utilizando técnicas que se inspiram na biologia evolutiva, tais como, 

hereditariedade, mutação, selecção natural e recombinação. 

 

Avatar 

Designação genérica das encarnações divinas na teologia da Birmânia, hoje 

em dia banalizada enquanto representação gráfica de um utilizador em 

realidade virtual. De acordo com a tecnologia, pode variar desde um 

sofisticado modelo 3D até uma simples imagem. Refere-se assim a uma 

personagem digital, criada e idealizada, com características físicas e psicologias 

próprias. 
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Basic 

É o nome genérico que se dá a uma grande família de linguagens de 

programação derivadas do Basic, originalmente criado por John G. Kemenny 

e T.Kurtz, em 1963.  

 

Bit 

Define os dois possíveis estados do sistema digital, ligado ou desligado, 

sistema numeral binário que consiste na base de dois dígitos — só havendo 

duas possibilidades de valores em cada digito, o 0 ou o 1. 

 

C e C++ 

C é uma linguagem de programação criada da década de 70, estruturada e 

padronizada por Dennis Ritchie e Ken Thompson para o sistema operativo 

UNIX. Contudo, desde então, estendeu-se a outros sistemas operativos 

tendo-se tornado numa das linguagens de programação mais usuais. O C++ 

foi desenvolvida por Bjarne Stroustrup, como adicional à linguagem C, sendo 

uma das linguagens comerciais de programação mais populares, desde 1990. 

 

CAD - Computer-aided design  

É a designação genérica de sistemas computacionais utilizados 

fundamentalmente pela engenharia, geologia, arquitectura e design industrial, 

para facilitar a realização de projectos e desenhos técnicos, constituindo-se 

assim numa ferramentas de desenho assistido por computador. 

 

CAE - Computer-aided engineering  

Ferramentas de software desenvolvidas para o campo da engenharia para 

suportar tarefas tais como, a análise, a simulação, o projecto, a manufactura, 

o planeamento, o diagnóstico e o reparo. 
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CAM - Computer-aided manufacturing  

Manufactura assistida por computador para concretização de protótipos 

3D. Os sistemas CAM trabalham com base em modelos matemáticos 

provenientes do sistema CAD. O sistema CAM converte o desenho de 

objectos 3D, criados em sistemas CAD, para código compatível com as 

máquinas de controlo numérico CNC. 

 

Chat room 

O termo pode assim significar toda as tecnologias que permitem a 

conversação e envio de mensagens imediatas, que permitem os ambientes 

sociais on-line.  

 

Cibercultura 

Termo utilizado na definição dos agenciamentos sociais das comunidades 

no espaço electrónico virtual. Cultura proveniente da utilização dos 

computadores na comunicação, entretenimento e nos negócios, ou seja, a 

cultura das comunidades virtuais. 

 

Ciberespaço 

Termo que refere o espaço definido pelo computador, Internet e 

tecnologias virtuais. A junção de cibernético com espaço foi ideada, em 1984, 

pelo escritor de ficção científica William Gibson, no seu livro 

“Neuromancer”. Pierre Lévy classifica o ciberespaço como uma grande rede 

interconectada mundialmente, um processo de comunicação universal sem 

totalidade, consolidando a ideia de "aldeia global" profetizada por Marshall 

McLuhan. O ciberespaço é responsável pela disseminação da cibercultura. 

 

CNC  - Computer numerical control  

Este termo refere-se às máquinas de Controlo Numérico Computorizado, 

que lêem ficheiros criados em sistemas de desenho assistido por 

computador. Estas máquinas permitem o controlo simultâneo em três eixos, 
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através de uma lista de movimentos descrita através de código — código G. 

O controlo numérico foi desenvolvido na década de 40, do século XX, tendo 

evoluído posteriormente para o CNC, introduzindo o controlo do 

computador que alargou as possibilidades de execução destas máquinas, as 

quais podem realizar peças de grande precisão, quando associadas a 

programas de CAD/CAM. 

 

Desrealização  

A desrealização da escultura é a inquietação que, segundo Victor Flores, 

deverá tornar-se essencial, para que a escultura possa explorar o seu novo 

espaço digital, liberta do mimetismo ao real que, por vezes, apresenta. O 

autor refere assim, que grande parte dos trabalhos que circulam na rede, sob 

a designação de escultura digital, reproduzem muitas das características da 

escultura tradicional, sofrendo, por isso, daquilo a que este chama «complexo 

de virtualidade», isto porque as obras escultóricas, embora em contexto 

virtual, continuam a sofrer dos mesmos constrangimentos fenomenológicos 

da escultura do «mundo real», mantendo-se fortemente impregnadas de 

peso, gravidade, verticalidade, equilíbrio e ainda dependentes da escala 

humana.  

Partilhando a ideia que Flores nos deixa, a desrealização, no contexto da 

presente dissertação, demarca o sentido crítico que deverá manter-se 

presente na exploração da escultura do espaço virtual, digital, incitando que 

as suas procuras se proponham a percursos desrealizantes e, por isso, mais 

criativos do que os percursos miméticos. 

 

Estereolitografia 
O processo de Estereolitografia foi o primeiro processo de Prototipagem 

Rápida instalado em Portugal e permite a fabricação de objectos 

tridimensionais, através da foto-polimerização de uma resina, pela incidência 

de luz ultravioleta. À semelhança do funcionamento de outras tecnologias de 
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PR, é um processo com base na constituição de camadas até à conformação 

do objecto final. 

 

Freeware  

Software gratuito, um programa de computador gratuito para o público 

geral, não sendo necessário pagar pela sua utilização bem como pelos pacotes 

de informação adicional ao programa. Pode assim ser utilizado por período 

de tempo indeterminado. Diferente de software livre ou open source, porque 

não implica a disponibilização do seu código para modificações do mesmo e 

utilização num programa próprio. 

 

GUI  - Graphical user interface 

Interface gráfica de utilizador, a qual permite a interacção entre usuário 

humano e computador, a partir do rato, do teclado, etc. Ambiente gráfico em 

que é possível ao utilizador comunicar com  a máquina, a partir da selecção 

de símbolos para a obtenção de resultados práticos. Signos esses designados 

pelo termo, sem tradução, widgets. Qualquer item de uma interface gráfica é 

chamada de widget, por exemplo, as janelas, os botões, menus e itens de 

menus, ícones, etc. 

 

Hardware  

Maquinaria e partes electrónicas de um sistema computadorizado. 

 

HCI - Human–computer interaction 

Estudo da interacção entre pessoas — utilizadores — e o computador, 

pressupondo a interdisciplinaridade que compreende áreas como a ciência 

computacional, a psicologia, a inteligência artificial, a computação gráfica e o 

design. 
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Hipermédia 

É um subconjunto de multimédia, em que os conteúdos estão interligados. 

A rede de ligações entre os conteúdos multimédia, pertencentes aos vários 

tipos de media.  

 

Hipertexto 

É um subconjunto de hipermédia em que o único tipo de media utilizado é 

o texto. Define-se como texto aumentado com ligações — links — as quais 

funcionam enquanto apontadores para outras partes do texto, que podem 

existir noutros locais do documento, ou em outros documentos, podendo 

até existir em documentos situados em outras localizações. Desta 

configuração obtém-se assim um texto não-linear. O exemplo mais comum 

de hipertexto é a WWW. 

 

Inteligência artificial — IA 

O termo inteligência artificial foi introduzido por  John McCarthy, cientista 

computacional, em 1956, para se referir à ciência e engenharia aplicadas na 

criação de máquinas inteligentes. IA é assim a área na ciência de computação 

que se preocupa com o desenho de sistemas computacionais inteligentes, que 

revelem ter características semelhantes à inteligência humana, como o 

entendimento da linguagem, aprendizagem, raciocínio, resolução de 

problemas, etc.  

 

Interface 

A interface define as fronteiras de comunicação entre duas entidades, 

como um software, um dispositivo de hardware, ou o utilizador. A interface 

entre homem e computador é designada por  interface do utilizador e as 

interfaces entre componentes de hardware são interfaces físicas. 
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Java 

É uma linguagem de programação, orientada a objectos, desenvolvida na 

década de 90, pelo programador James Gosling. Uma linguagem não 

compilada para código nativo. O código Java é compilado para um forma 

intermediária denominada bytecode, que é posteriormente interpretada pelas 

máquinas virtuais — JVMs. Esta característica torna os programas Java 

independentes da plataforma, podendo ser executados em qualquer sistema 

que possua uma JVM. 

 

Layer 

Camada da organização de informação computacional, utilizada neste 

contexto como metáfora para a sociedade contemporânea, à qual foi 

acrescentada uma camada computacional, determinante para o rumo da 

nossa cultura. 

 

Linux 

Também designado por GNU/Linux refere-se a qualquer sistema 

operacional do tipo Unix. Exemplo de software open source, este sistema 

operativo, a determinada altura, passou a ter colaboração de grandes 

empresas como a IBM, a Sun Microsystems, a Hewlett-Packard e a Novell, 

ascendendo como principal sistema operativo para servidores, capaz de 

funcionar no maior número de arquitecturas computacionais existentes.  

 

Log in e log out 

Processo pelo qual cada indivíduo acede a um sistema computadorizado 

controlado por um pedido de identificação para obter a credencial do acesso 

e processo de saída desse mesmo sistema. 

 

Macintosh  

Também conhecido por Mac este é o nome dos computadores fabricados 

e comercializados pela Apple Computer, tendo sido o primeiro computador 
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a vulgarizar a interface gráfica — GUI. Funcionam com o sistema operativo 

MacOS, contudo podem funcionar sob outros sistemas, como o Linux ou o 

FreeBSB. 

 

Media 

Optou-se pela palavra media para designar as diferentes formas ou meios 

pelos quais a informação pode ser representada. 

 

MIDI - Musical Instrument Digital Interface 

É um protocolo de comunicação standard da indústria electrónica que 

permite instrumentos musicais, computadores e outros equipamentos 

comunicarem entre si.  

 

Morphing 

Processo pelo qual uma imagem é misturada com outra, resultando daí 

imagens que são combinações das iniciais.  

 

MUD - Multi User Dungeon 

Os jogadores assumem o papel de uma personagem e recebem 

informações textuais que descrevem salas, objectos, outras personagens ou 

criaturas controladas por computador. Também conhecidas como non-player 

characters —— NPCs —, em ambiente digital, virtual. O utilizador pode 

interagir com os outros jogadores e personagens, digitando comandos.  

 

Multimédia  

Segundo Nuno Ribeiro, multimédia designa a combinação, controlada por 

computador, de texto, gráficos, imagens, vídeo, áudio, animação e qualquer 

outro meio pelo qual a informação possa ser representada, armazenada, 

transmitida e processada sob a forma digital, em que existe pelo menos um 

tipo de media estático — texto, gráficos ou imagens — e um tipo de média 

dinâmico — vídeo, áudio ou animação.  
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Nano escala 

Tremo referente a escalas muito pequenas, não visíveis a olho nu, uma vez 

que se baseia nas dimensões de um nanómetro — divisão de um milímetro 

por um milhão de vezes. Alude por vezes a nano-tecnologias ou nano-

ciências.  

 

NURBS - Non Uniform Rational B-Splines  

Modelo matemático, comummente  utilizado em gráficos de computador, 

para gerar e representar curvas e superfícies. 

 

OPENGL  

É uma especificação standard, multiplataforma e multilingue, utilizada para 

escrever aplicações que produzam gráficos 2D e 3D e que define uma API — 

Application Programming Interface —  um conjunto de especificações de 

comunicação entre componentes de software. Foi desenvolvida em 1992, pela 

SGI — Silicon Graphics Inc — o seu nome provem do inglês Open Graphics 

Library. O OpenGL está implementado em sistemas CAD, RV, em 

representação científica e de informação, simulação de voo e em videojogos. 

 

PD 

É um ambiente de programação gráfico para áudio e vídeo, usado como 

meio de composição interactivo e como estação de síntese e processamento 

de áudio em tempo real. 

 

Pixel 

De tonalidade homogénea, o pixel é o mais pequeno elemento da imagem 

digital e é com base neste módulo que esta se constrói.  

 

Prototipagem Rápida – PR 

O termo prototipagem rápida designa o conjunto de tecnologias utilizadas 

na fabricação de objectos físicos, que tem como base ficheiros de dados, 
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criados em sistemas de desenho assistido por computador, CAD. 

Tecnologias estas que, embora tivessem como intenção inicial a indústria, 

hoje contudo, são também aplicadas ao contexto artístico, nomeadamente na 

concretização de escultura. 

Os processos da PR são bastante peculiares, uma vez que funcionam com 

base na agregação de materiais, camada a camada, até chegar ao objectivo 

pretendido, o do objecto final, oferecendo assim soluções de fabrico de 

maior precisão, relativamente aos processos de fabricação até então já 

existentes, que se baseiam na remoção de material, como são exemplo, o 

desbaste por fresas ou por tornos mecânicos.  

 

Realidade Aumentada  

Um sistema de realidade virtual, utilizando periféricos visuais transparentes, 

designados comummente por HUDs — Heads-up-Displays — os quais se 

ajustam à cabeça do utilizador, sobrepondo assim informação ao mundo real, 

como texto, imagens, esquemas etc. O objectivo principal destes sistemas é o 

melhoramento do desempenho do ser humano, complementando a situação 

real com informação adicional. A imersão neste caso tem claramente um 

papel secundário. 

 

Realidade Virtual 

Conceito introduzido por Jaron Lanier, no início dos anos 80, para designar 

sistemas que possibilitavam a realização de simulações por vários utilizadores 

em ambiente partilhado. Presentemente, as interfaces de realidade virtual 

permitem ao utilizador interagir com o ambiente tridimensional, navegando e 

visualizando o ambiente virtual em tempo real. 

 

Rendering 

Operação gráfica que interpreta as equações matemáticas que descrevem 

os objectos gráficos e que gera os pixeis da imagem bitmap correspondente.  

Sample — sinal 
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Amostra de sinal analógico ou digital, como é exemplo o sinal de áudio ou 

de vídeo. 

 

Sampler — instrumento musical 

Instrumento musical electrónico que, ao contrário de um sintetizador que 

gera sons, este contem uma paleta de samples, amostras de sons gravados, 

que podem ser, no entanto, alterados ou modelados no próprio instrumento.   

 

Scalability 

É uma propriedade de um sistema, rede ou processo, que demonstra a sua 

capacidade de processar quantidades crescentes de trabalho, ou ser 

rapidamente aumentado.  

Para Lev Manovich, a Scalability é um factor de variabilidade, no contexto 

dos media, na medida em que  permite a alteração da escala, dos objectos 

media, a ser apresentada. De acordo com a escala seleccionada, são 

apresentadas diferentes versões do mesmo objecto, variando desta forma o 

seu nível de detalhe ou qualidade apresentados, ou seja, a possibilidade de ter 

diferentes níveis de representação do mesmo objecto. 

 

Scaling 

Operação geométrica linear que alarga ou diminui objectos. 

 

Scripts  

Arquivos com linguagem própria — blocos de código não compilados — 

que dependem de softwares para a sua interpretação, durante o tempo de 

execução. 

 

Silicon Graphics 

Silicon Graphics é um fabricante de soluções de hardware e software para 

computadores de alta performance. Fundada por Jim Clark e Abbey 

Silverstone, em 1982, a SGI surge enquanto fabricante de terminais de 
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visualização gráfica. Os produtos iniciais da companhia, software e hardware 

especializados em acelerar a exposição de imagens tridimensionais em 

computador, baseavam-se no trabalho de Clark sobre gráficos pipeline — 

que presentemente se refere ao modelo do método actual de rendering 

baseado em hardware gráfico. 

 

Software 

Programas usados para operar um computador. 

 

STL - Standart  Template Library 

Uma biblioteca de funções, com base na biblioteca padrão do C++, que 

descreve classes, iteradores e algoritmos, constituindo muitos dos algoritmos 

e estruturas de dados básicos para a ciência de computação. 
 

Telemanufactura 

Refere-se ao processo de materialização de ficheiros STL, 

computadorizados, possíveis através das técnicas de prototipagem rápida. 

 

Telepresença 

Os sistemas de telepresença ampliam as capacidades motoras e sensoriais 

do ser humano, de forma a permitir a sua intervenção em ambientes 

remotos. Normalmente, incluem um dispositivo robótico que se encontra 

separado geograficamente do seu operador humano e que realiza as acções 

no ambiente remoto. Utilizam-se, para o efeito, câmaras de vídeo ou outros 

dispositivos remotos que permitam ao utilizador envolver-se no ambiente 

distanciado.  

 

Tool Path  

Gama de softwares de desenho assistido por computador, optimizados para 

a modelação gráfica, que tem como intenção a concretização física dos 

modelos gráficos criados, através de máquinas de controlo numérico, CNC.  
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Trigger ou “gatilho”  

Recurso de programação que permite ao utilizador activar uma operação 

informática pré-determinada pelo programador. 

 

Unidades discretas 

Próprias do sinal digital que, contrariamente ao sinal analógico definido por 

dados contínuos, compõe-se por dados discretos ou descontínuos. 

 

Update 

Actualização de dados informáticos para melhor desempenho do 

funcionamento de uma aplicação ou sistema operativo. Alteração ou 

renovação de dados já existentes.  

 

Vida Artificial 

As simulações computadorizadas de vida artificial constroem-se com base 

no mundo virtual, no qual agentes podem mover-se, competir e evoluir, 

recriando fenómenos biológicos. Isto não só propicia um melhor 

entendimento dos fenómenos estudados, como ainda, permite a aplicação 

prática dos princípios biológicos na tecnologia de computadores, 

nomeadamente na construção de hardware ou software, de robótica, de 

medicina, ou das diversas áreas da engenharia. Neste contexto, a inteligência 

artificial é referida como a ciência que, eventualmente, devolverá à máquina o 

seu pensamento próprio, a inteligência sublime do autómato, capaz de criar 

escultura. 

 

Webcasting 

Transmissão de vídeo e áudio lineares na internet.  
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World Wide Web  (WWW, Web ou Rede) 

Ligação mundial de redes de computador. Sistema de documentos 

hipermédia, ou seja, sistema de hiper-links de documentos e hipertextuais, 

acessíveis via Internet. 


