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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo verificar o uso de alguns dispositivos - analógicos e digitais - 
que buscam causar no observador ou no interator a sensação de estar imerso em paisagens 
utópicas, relacionando-os com propostas artísticas contemporâneas. Ao longo da história da 
arte vários artifícios têm sido usados para criar falsos ambientes e causar no observador a 
sensação de estar nestes outros espaços que fogem à realidade, de modo que, as 
experimentações com tecnologias digitais ampliam ainda mais a sensação de imersão 
nestas paisagens.    
 
Palavras-chave: imersão, dispositivos analógicos e digitais, arte contemporânea. 
 
 
Resumen 
 
Este artículo tiene como objetivo verificar el uso de algunos dispositivos - analógicas 
y digitales – que tratan de hacer que el espectador o el interactor la sensación de estar 
inmerso en paisajes utópicos, en relación a propuestas artísticas contemporáneas. A lo largo 
de la historia de los dispositivos de la técnica se han utilizado diversos medios 
para crear falsos y hacer que el espectador la sensación de estar en esos otros 
lugares que escapen de la realidad, por lo que los ensayos con las tecnologías 
digitales amplían aún más la sensación de inmersión en estos paisajes. 
 
Palabras clave: por inmersión, digitales y dispositivos analógicos, el arte contemporâneo. 
 
 
 

Na história da arte várias estratégias para ludibriar os sentidos dos 

observadores vêm sendo exploradas por artistas, pesquisadores e teóricos. A 

criação de imagens que abordam o falso ou a ilusão são usadas em muitos casos 

pra tentar causar no observador ou no interator a sensação de imersão em 

paisagens utópicas, ou seja, aquelas que encontram-se fora de nossa realidade.  

O termo imersão está diretamente relacionado com o ato do batismo1, que 

se caracteriza pela imersão total na água. Trata de uma prática de lavagem - 

presente em diversas religiões - que tem por finalidade a purificação ou iniciação na 

vida religiosa. Segundo Cauquelin “o termo „imersão‟ evoca o batismo, a iniciação no 

novo mundo subaquático e surreal que é o cibermundo da interatividade” (2008, 

p.171). A partir desta denominação genérica do termo imersão, relacionado com o 

mergulho nas águas, no campo da arte digital, este conceito encontra-se deslocado 
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do espaço líquido para o virtual, possuindo em comum, a perda dos referenciais 

sensoriais do ambiente físico no qual vivemos. Para imergir completamente e 

permanecer por algum tempo na água necessitamos de dispositivos especiais, como 

tubos de oxigênio, óculos de mergulho, pés de pato para nadar, enfim, de 

equipamentos especiais que permitam nossa sobrevivência neste espaço. Percorrer, 

perceber e interagir com os ambientes virtuais também só será possível por meio de 

dispositivos específicos, como capacetes, luvas e roupas de dados. Em ambos os 

casos os referenciais com o real são deixados de lado. Assim, partindo da 

concepção inicial do termo, nessa pesquisa, considera-se imersão a entrada em 

ambientes virtuais proporcionada pelo uso de dispositivos digitais de realidade 

virtual. 

O termo é usado também para designar outros modos de relação que se 

estabelece com as imagens, por isto ao longo do texto tratamos de sensação de 

imersão, considerando que se trata de algo subjetivo e muitas pessoas também 

podem sentir-se imersas em pinturas, fotografias ou instalações, por exemplo. Mas 

esta relação intensifica-se com as tecnologias digitais, pois nos ambientes virtuais o 

interator imerge em ambientes tridimensionais constituídos por imagens e perde 

significativamente o contato e as referências com o ambiente real. 

Victa de Carvalho, afirma que “o termo „imersão‟ vem sendo amplamente 

utilizado [...] para descrever uma situação em que o espectador experimenta um 

estado de ilusão capaz de provocar uma sensação de realidade, de presença à 

distância ou de telepresença” (2006, p.141). Considera-se de fato uma sensação 

mais intensa de imersão apenas a sensação de experimentar outra realidade, sem 

os referenciais do ambiente físico, que permanecem na sensação de “presença à 

distância”, como ocorre no ambiente da rede, por exemplo, ou de “telepresença”. 

Assim, devido à permanência destes referenciais, acredita-se que o que ocorre são 

níveis diferenciados de envolvimento com as imagens até chegar-se de fato a uma 

sensação mais intensa de imersão. Tratam-se de diferentes maneiras de 

experienciar as imagens, o que ocorre de modo subjetivo, pois o envolvimento de 

cada interator se dá de modo desigual, variando a sensação de estar mais ou menos 

imerso na cena proposta.  
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Todas as tentativas de inserir o observador ou o interator em outro ambiente 

ou paisagem esta diretamente ligada ao uso de dispositivos - analógicos ou digitais. 

Limita-se neste estudo o entendimento dos dispositivos analógicos que tentam a 

fusão entre o observador e a imagem, a partir da exploração de 360 graus da visão 

do observador, assim, serão analisadas a lanterna mágica ou fantasmagoria, o 

panorama, o cineorama e o sensorama. Nas obras digitais os dispositivos mediam a 

imersão, que ocorre de fato nas imagens, afinal, o ambiente onde se imerge é 

constituído a partir de imagens digitais tridimensionais.  

 

Dispositivos como mediadores para imersão em paisagens utópicas 

 

A percepção ilusória dos sentidos é possível pelo uso de alguns dispositivos 

digitais imersivos2, como capacetes, luvas ou trajes de dados que permitem uma 

experiência em um ambiente de realidade virtual. Almeida afirma que “ao envolver 

fisicamente o homem, apresentando uma imagem na qual ele se percebe imerso, 

um dispositivo esta na verdade oferecendo um novo espaço onde o indivíduo pode 

desenvolver modos originais de presença” (2000, p.1). 

Almeida divide a função dos dispositivos de duas maneiras: em um primeiro 

momento, ele pode servir como um substituto da realidade. Pode-se citar como um 

exemplo desta função a ideia inicial apresentada pelos panoramas, que permite ao 

observador conhecer - através das imagens realistas - outros lugares, substituindo 

até mesmo a visita ao local real, segundo ela, esta imagem “pode substituir a 

prática” (2000, p.5). A segunda função dos dispositivos é encará-lo como 

responsável por possibilitar uma experiência em um lugar artificial, “neste caso, 

porém, este outro espaço do dispositivo é acrescido ao espaço cotidiano como uma 

camada complementar, e em nenhum momento substitui a experiência de um local 

físico” (2000, p.5). As obras digitais imersivas, que usam capacetes de realidade 

virtual, luvas ou roupas de dados enquadram-se nesta segunda função dos 

dispositivos. 

Para Victa de Carvalho (2006) o dispositivo vai além de tratar apenas de 

uma técnica, ele representa a experiência do interator com a obra, segundo Victa, 
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deve-se “compreender o dispositivo como algo a ser apresentado e explorado a 

partir de uma experiência, ao longo de uma performance individual ou coletiva” 

(2006, p.142). Trata-se da própria imagem como o lugar da experiência e isto é 

proporcionado pelo dispositivo imersivo. Mas cabe ressaltar, que o dispositivo “é 

apenas um ativador de singularidades, de acontecimentos, mas não garante a obra, 

já que a obra é a experiência sempre nova de cada observador” (CARVALHO, V., 

2006, p.147). 

Antes de explorar a imersão com o uso de tecnologias digitais, cabe resgatar 

suas origens na história da arte, onde através de algumas técnicas ou dispositivos 

diferenciados já se busca a fusão do observador na imagem. Desde as estratégias 

usadas pela perspectiva, no renascimento, tenta-se iludir a visão humana. Para criar 

esta ilusão ao longo da história foram construídos dispositivos analógicos, como a 

câmara escura, a lanterna mágica ou fantasmagoria, o panorama e seus 

desdobramentos, o sensorama e, de acordo com a evolução das tecnologias 

desenvolveram-se os dispositivos digitais. Estes foram explorados inicialmente para 

estratégias militares e finalidades comerciais, como óculos e capacetes de realidade 

virtual, os quais foram absorvidos pelos artistas para o desenvolvimento de suas 

pesquisas.    

Dentre as tentativas de integrar o espectador à paisagem artística, por meio 

de técnicas e tecnologias disponíveis em cada período da história da arte, aliando o 

uso de dispositivos aos artifícios subjetivos - como sons e iluminações produzidos 

nos ambientes que apresentam as imagens - usados para iludir as sensações 

humanas e deste modo inserir o espectador na obra, pode-se estabelecer, de modo 

mais ou menos cronológico, a construção de suportes para a imagem. Hillis (2004) 

aponta a câmara escura3, criada por volta de 1558 por Giovanni Battista della Porta, 

como um dos primeiros dispositivos responsáveis por tentar esta fusão.  

Na busca por integrar imagem e observador, o uso de alguns dispositivos se 

fizeram necessários. A lanterna mágica ou técnica da fantasmagoria, inventada 

provavelmente por um dinamarquês e divulgada no século 17 pelo alemão 

Athanasius Kirchner (HILLIS, 2004, p.90), trata de um recurso técnico, inverso a 

câmara escura. É composta por uma caixa cilíndrica iluminada por uma vela que 

projeta as imagens desenhadas em uma lâmina de vidro.  Aborda a técnica de fazer 
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aparecer fantasmas ou figuras luminosas em um ambiente escuro, proporcionando a 

ilusão da aparência falsa de criaturas, que tem por objetivo assustar o público ou 

inseri-lo num ambiente sombrio constituído de imagens, luzes e sons.  

As manifestações que usam a fantasmagoria para sua execução, exploram 

variados truques, “inclusive projeções com espelhos, vozes inexpressivas que 

falavam através de tubos ocultos, assistentes vestidos de fantasmas e efeitos 

sonoros de trovões” (GRAU, 2009, p.247), com o objetivo de criar sensações como 

medo ou pavor no público.  

Os espectadores estavam imersos em total escuridão, não havia primeiro 
plano, não havia segundo plano, não havia superfície, não havia distância, 
apenas uma escuridão esmagadora, impenetrável - “sublime escuridão” [...] 
Essa inovação distinguiu a fantasmagoria de todas as outras máquinas de 
imagens do período. A consciência de estar numa sala era negada 
progressivamente pela escuridão absoluta, pela música marcante e em 
especial pelas projeções de imagens. Juntos, esses elementos serviam 
para constranger, controlar e focar a percepção. (GRAU, 2009, p.250) 

Assim, com o uso de lanternas e projeções o público é induzido a sentir-se 

distanciado da realidade, inserido em uma falsa realidade. Suas sensações são 

subjetivas e em parte imaginativas, ocorrendo de maneira momentânea. Nestes 

ambientes os observadores/participantes ficam imóveis, posicionando-se entre as 

imagens e o equipamento de projeção.  

Esta técnica desenvolve-se fora do campo artístico, com o objetivo de 

entreter o público, mas a ilusão causada pelas imagens projetadas serve ainda hoje 

como uma referência para a produção de alguns artistas, que reinventam a partir 

desta ideia inicial de usar a projeção para iludir os sentidos. Um exemplo desta 

exploração é a obra Experiência de Cinema (2005)4, da artista Rosangela Rennó. 

Nesta instalação as projeções de frames de filmes são expostas sobre uma cortina 

de fumaça que permanece ativa por alguns segundos, deformando, distorcendo, 

dando espessura e movimento às imagens estáticas. Experiência de Cinema 

compõe-se de quatro DVD‟s - cada um com 31 fotos-, os quais são programados por 

loops de 21 minutos, dividindo-se em cenas de guerra, amor, família e crimes - 

policiais - „capturados‟ de filmes. Nesta obra o espectador não imerge em um 

ambiente escuro como na fantasmagoria, mas suas percepções se diferenciam pela 

efemeridade do material. As imagens se dispersam na fumaça como se as ações 

fossem diluídas instantaneamente no tempo.  
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Na obra de Rennó as projeções ocorrem em tempos separados, a fumaça 

emerge dos equipamentos juntamente com a imagem. Trata de uma retomada aos 

princípios da apresentação das imagens em movimento, como ocorria com os 

ilusionistas, “se reportando às primeiras experiências de viagem de imagem, através 

de mecanismos de projeção e das lanternas mágicas, realizadas entre os séculos 16 

e 17”5.  

As imagens fantasmagóricas do século 17 trazem junto com sua aparição 

uma expectativa no observador, que se encontra naquele ambiente justamente para 

ser surpreendido pela imagem que será projetada nas paredes cercando-o por uma 

paisagem até então desconhecida. No caso da obra de Rennó, a imagem apresenta-

se em um momento histórico marcado pela disseminação abundante de imagens. 

Somos diariamente bombardeados pela mídia com milhares de imagens vinculadas 

pelos mais diversos meios e trazendo-nos diversificados assuntos. Mas, apesar 

disto, as imagens de Rennó nos surpreendem por proporcionar através de suas 

aparições, sensações semelhantes às produzidas pela lanterna mágica: expectativa, 

surpresa e busca por apreender as imagens. Contrariando as imagens apresentadas 

pela mídia, Experiência de Cinema nos força a buscar imagens em meio à cortina de 

fumaça e aguça nossos sentidos no instante em que ela se desfaz no ar. A imagem 

vai além da simples apresentação de determinado momento de algum filme, ela nos 

faz perseguir - com os olhos e com os sentidos - o tempo da imagem, o tempo da 

cena e nosso próprio tempo diante da imagem. Ao invés de causar medo ou espanto 

como nas projeções com lanterna mágica, Experiência de Cinema nos prende na 

cena, na fumaça, na imagem, na espera por mais uma cena, mais uma aparição que 

nos remeterá a outro instante e despertará novas percepções. 

 

  

Figura 27 - Lanterna mágica ou 
Fantasmagoria (séc. 16 e 17) 

Figura 2 - Experiência de Cinema 
(2005) - Rosangela Rennó 
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Outro dispositivo que busca uma fusão entre a imagem de paisagens e o 

observador é o panorama. Os panoramas foram desenvolvidos a partir da ideia de 

entretenimento, mas exploravam paralelamente, desde o início, questões acerca da 

arte. O primeiro panorama arquitetônico patenteado por Robert Barker, em 1787, 

trata de uma grande estrutura cilíndrica, na qual o espectador posicionado ao centro 

tem a sensação de fazer parte da cena.  

O fato de Barker ter patenteado o panorama informa, logo de início, sua 
intenção de implementá-lo sobretudo como um dispositivo de 
entretenimento de massa. Sem um grande público - pagante - o panorama 
não sobreviveria por muito tempo, já que necessitava de pesados 
investimentos relacionados ao trabalho artístico propriamente dito e à 
construção das rotundas que abrigavam as telas. (ALMEIDA, 2004, p.38) 

 

Mas a ideia dos panoramas foi absorvida por artistas interessados na 

tentativa de fusão da imagem com o público e também do deslocamento - ainda que 

de modo sutil - no posicionamento do observador diante da imagem. Neste ambiente 

deve haver uma pré-disposição do público para entendê-lo, sua mobilidade é 

necessária para que abarque a totalidade da cena e perceba os detalhes da 

paisagem, ao contrário do que ocorre nas manifestações que utilizam a lanterna 

mágica.  

Segundo Almeida, “o panorama é um dispositivo imersivo que cerca o 

espectador e usa seus sentidos para convencê-lo de que se encontra no lugar 

apresentado pela imagem” (2004, p.34). Geralmente posiciona o observador em um 

ponto elevado, como se estivesse vendo a paisagem de cima. Busca romper com a 

ideia de quadro, fechado e limitado pela moldura, deste modo, sua construção é 

calculada para que nenhum objeto ou imagem de fora da paisagem representada 

possa ser percebido. O teto feito de vidro é coberto por um toldo deixando 

passagem para luz natural, deste modo, o observador não pode enxergar as 

estruturas acima da pintura. Há na parte inferior do panorama alguns cuidados para 

que o fim da imagem também não possa ser percebido. A imagem tem sua base 

inclinada e há um fosso entre ela e o observador6. Assim, “sem a percepção da 

moldura portanto, escondida pelo guarda-sol na parte de cima e pelo fosso na parte 

de baixo, rompe-se com a ideia de um quadro, o extra-campo desaparece e o único 

espaço que se percebe é o apresentado pelo panorama” (ALMEIDA, 2004, p.37-38). 

Segundo Grau,  
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A inovação representada pelo panorama não consiste nem em sua tentativa 
de criar uma imagem espacial ilusória, uma esfera imersiva, nem na 
proveniência secular de seus temas. No sentido de uma ilusão de óptica, ou 
trompe l’oeil, o panorama é, em vez disso, a forma mais sofisticada de um 
espaço ilusório de 360 graus criado com os meios da pintura tradicional. 
(2007, p.93) 

 

Assim, os panoramas servem de referência na arte quando se busca 

compreender as imagens que abrangem 360 graus da visão do observador, além da 

movimentação necessária por parte deste para visualização total da cena proposta.  

Atualmente alguns artistas utilizam-se do princípio estabelecido pelo 

panorama, como o artista gaúcho Daniel Acosta com a obra Riorotor (2008). Trata-

se de uma estrutura circular com uma abertura por onde o participante pode entrar 

no ambiente. Em seu interior há imagens em preto e branco que lembram ondas 

pelo seu formato e também pelo movimento, pois a estrutura cilíndrica mantém-se 

girando de modo lento e constante. Trata-se de monotipias feitas a partir de 

madeiras - material muito utilizado na produção de Acosta. Quando o participante 

entra na estrutura cilíndrica, e permanece dentro dela por um tempo terá de procurar 

a saída, que estará deslocada do exato local por onde ele entrou. Neste projeto 

Daniel explora 360 graus da visão do participante, mas contrariando a ideia do 

observador que tem de movimentar-se diante da imagem, é a paisagem criada por 

ele que se movimenta constantemente diante do observador, causando-lhe uma 

sensação de vertigem. Não há o uso de dispositivos digitais nesta obra, mas por 

meio de equipamentos analógicos, há a tentativa de fusão do observador com o 

ambiente circular da rotunda e a intenção de deslocamento - ou desconforto visual - 

do observador, pelo movimento da estrutura. 

  
 

Figura 3 - Panorama de Robert Barker (1787) Figura 4 - Riorotor (2008) - Daniel Acosta  
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Na Exposição Universal de 1900, o público teve acesso ao Cineorama7, 

primeiro panorama cinematográfico. Ele é apresentado no interior de uma estrutura 

cilíndrica, cujo formato remete a um balão de voo. Dentro da „cesta‟ deste balão, 

localizada no centro da estrutura, os participantes visualizam as imagens projetadas 

nas paredes, que visam criar no público a sensação de estar voando neste balão e 

avistando a paisagem abaixo. A estrutura contém âncora, pesos, cordas contrapeso, 

escada, enfim, todos os objetos que se encontram em um balão real. A imagem - 

que parece ser única - é formada a partir de dez projetores que compõe a imagem 

de 360 graus. 

O cinema imersivo que se conhece atualmente é descendente direto desta 

invenção. Disseminaram-se pelo país diversas salas de cinema que possibilitam a 

visualização de imagens 3D, criando uma sensação de „entrada‟ na cena do filme 

ou, outras vezes, „saída‟ das imagens da tela de projeção. Para isto, disponibilizam-

se 

[...] óculos obturadores (shutter glasses) para filtrar as duplas de imagens 
geradas pelo computador. Ou seja, o computador exibe alternadamente as 
imagens direita e esquerda sincronizadas com óculos que bloqueiam cada 
um dos olhos, permitindo que o usuário visualize uma imagem que “sai” da 
tela. Outra técnica utiliza filtros coloridos, em que as imagens de cada olho 
são exibidas em cores complementares, como vermelho e azul (ou 
vermelho e verde). As imagens são observadas com óculos que tem a 
mesma correspondência de cores (são os filtros), permitindo a cada olho ver 
a sua respectiva imagem. (NETTO; MACHADO; OLIVEIRA, 2002, p.15) 

 

Estes dispositivos são usados por um grande número de pessoas ao mesmo 

tempo, o que pode aumentar a sensação de deslocamento das imagens pelo susto, 

fala ou gritos que podem ocorrer por parte de alguns espectadores durante as 

cenas. A desvantagem destes dispositivos é que seu uso prolongado pode causar 

certo desconforto na visão. 

   
Figura 5 - Cineorama (1897) - Grimoin-Sanson Figura 6 - imagens do cinema 3D  
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Outro equipamento absorvido pela arte do campo do entretenimento é o 

Sensorama8. Este é o dispositivo que sem o uso de tecnologias digitais, mais aborda 

as sensações humanas e o que mais se aproxima das pesquisas posteriores com 

tecnologias digitais. Trata de uma interface sensório-motora, onde o participante 

pode sentir-se viajando de motocicleta, explorando as paisagens de Nova York.  

 
O sensorama não era interativo, mas conseguia mobilizar quatro ou cinco 
sentidos: sentado em uma motocicleta imaginária, zunindo a toda 
velocidade, o espectador via as ruas de Manhattan, ouvia o barulho do 
trânsito e das ruas, sentia o cheiro de combustão da gasolina e de pizzas 
das lanchonetes e também as vibrações da estrada. (GRAU, 2007, p.188-
189) 

 

Estas sensações são proporcionadas pela vibração do assento, o vento no 

rosto - obtido com a ajuda de ventiladores situados perto da cabeça do usuário - o 

som, odores, além das imagens projetadas num vídeo 3D que exploram o 

movimento e a cor.  

O sensorama possibilita a ideia de estar imerso na imagem pelo 

posicionamento da cabeça diante de visores 3D.  Algumas obras contemporâneas 

também têm explorado a ideia de imersão apenas pelo encaixe dos olhos diante da 

imagem digital. Entre elas, podemos destacar o projeto Visorama, desenvolvido por 

André Parente, desde 1996, em parceria com o N-Imagem (UFRJ) e o Grupo Visgraf 

(IMPA). Este projeto desdobra-se em diferentes possibilidades de utilização, voltado 

para as áreas de turismo histórico, museologia, educação, entretenimento e arte.  

O visorama trata de um sistema de realidade virtual composto por um visor 

estereoscópico, uma base de suporte - composta por uma cabeça rotativa e um 

pedestal-, uma unidade de controle e um sistema de geração de imagens. Este 

sistema insere-se no campo da arte ao ser exposto - institucionalizado - no Museu 

de Arte Moderna, do Rio de Janeiro (2000), intitulado então, Visorama - paisagem 

carioca. Para esta exposição o artista ainda utiliza uma tela de projeção cilíndrica de 

180 graus, onde são exibidas as imagens panorâmicas e um sistema sonoro que 

preenche o ambiente. Apresentando imagens que vão desde a paisagem nativa até 

a urbanização de hoje.  
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Figura 7 - Sensorama Figura 8 - projeto para exposição Visorama: paisagem 

carioca (2000) 

 

Tentar iludir as sensações humanas tem sido uma preocupação de muitos 

artistas em alguns momentos da história da arte. Para isto utilizam truques, 

constroem ambientes e paisagens que fogem à realidade, aproveitando-se dos 

equipamentos de projeções existentes em cada período - os quais tem tido suas 

qualidades técnicas expandidas - e, recentemente com o uso de tecnologias digitais 

acredita-se que esta tentativa de ilusão tem atingido mais intensamente as 

percepções dos participantes e/ou interatores.  

O desenvolvimento de dispositivos digitais que contribuíram mais 

significativamente para produção envolvendo a realidade virtual foi o vídeo-capacete 

funcional, a partir de gráficos computacionais, desenvolvido, em 1968, no projeto 

“The Ultimate Display” por Ivan Sutherland e, em 1985, a invenção da luva digital, a 

DataGlove, por Thomas Zimmerman e Jaron Lanier. A partir destas primeiras 

experimentações foram gerados os capacetes de visualização atuais - que se 

encontram em constante evolução -, e que proporcionam a imersão em ambientes 

mais complexos e com diferentes modos de interação. Além de várias 

experimentações com a Dataglove, que contribui significativamente para os 

experimentos de imersão, pois além de observar o ambiente ou diferentes paisagens 

e movimentarem-se neles, agora os interatores podem tocar, manipular ou mover os 

objetos virtuais e sentir-se ainda mais inserido na cena. 

 



1820 
 

 

   
Figura 9 - Head Mounted Display (1968) - Ivan 

Sutherland 
Figura 10 - Dataglove (1985) -  

Thomas Zimmerman e Jaron Lanier 

 

Assim, a imersão na imagem, proporcionada pelas tecnologias digitais, traz a 

tona uma velha questão: “ser e não ser”, pois nos ambientes ou paisagens imersivas 

é possível “ver, ouvir, tocar, manipular objetos que não existem, percorrer espaços 

sem localização, na companhia de pessoas que estão noutro sítio ao mesmo tempo 

em que mantêm a convicção da realidade e da presença de uns e dos outros” 

(CADOZ,1994, p.17). Acredita-se que a sensação de estar imerso é responsável por 

esta fuga de uma realidade à outra, da experienciação em diferentes espaços, 

físicos e virtuais. 

Dispositivos responsáveis pela criação de paisagens utópicas 

A evolução dos dispositivos analógicos e depois digitais contribuiu 

significativamente para ampliar a possibilidade de sentir-se imerso em paisagens 

utópicas, criadas justamente para proporcionar uma experienciação diferenciada em 

outro espaço que não trata de modo direto das questões presentes em nossa 

realidade. A ideia de iludir os sentidos na busca pela imersão em paisagens 

diferenciadas é explorada ao longo da história, mas imergir em imagens ou 

paisagens virtuais, de fato, só foi possível após a criação de imagens/ambientes 

com tecnologia digital.  

Os dispositivos digitais possibilitam interagir com as imagens, modificando a 

ideia de obra acabada em favor de uma obra em processo. Estas transformações 

não são mais importantes ou melhores que as produções artísticas que se utilizam 

dos meios tradicionais, pois as tecnologias digitais apresentam-se como mais uma 

possibilidade a ser explorada dentro do contexto da arte contemporânea. A ideia de 

imersão, tão banalizada verbalmente, pode ser explorada mais fortemente com os 
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dispositivos digitais, de modo que eles intensificam a sensação de estar imerso em 

uma paisagem virtual, possibilitando o desaparecimento da distância entre o 

interator e a imagem e, tornando a imagem o próprio lugar da experiência.  

Iludir os sentidos dos observadores, participantes ou interatores está 

presente tanto nas proposições dos artistas quanto na expectativa dos observadores 

da arte, seja por meio de pinturas e desenhos ou, pelo uso de dispositivos que 

podem intensificar esta sensação. Assim, este estudo serve para contribuir e ampliar 

as ponderações a respeito de uma questão presente constantemente na história da 

arte: iludir os sentidos humanos através das imagens, na tentativa de inseri-los em 

paisagens utópicas, distantes de nossa realidade.  

                                                           
1
 Um dos sacramentos da Igreja, o que lava do pecado original e consiste em derramar água por cima da cabeça 

do neófito, sendo este ato acompanhado de palavras sacramentais. Batismo por imersão: aquele em que o 
neófito é imerso inteiramente num tanque apropriado ou na água viva de um rio, lago etc.; usado por diversas 
seitas protestantes e também pela Igreja Ortodoxa.  
 
2
 “O pensamento sobre o dispositivo tem origem no estruturalismo francês baseado na ideia de que todas as 

relações entre sujeito e mundo são feitas com e no dispositivo, através da linguagem. Mas são as reflexões de 
Foucault que expandem o conceito de dispositivo em múltiplas dimensões, tornando-o determinante nas relações 
entre visibilidade e subjetividade. Para o autor, é a prisão o dispositivo por excelência, que, sujeitando os corpos 
produz subjetividades de acordo com cada formação histórica.” (CARVALHO, V., 2006, p.143). 
 
3
 Aparelho que projeta a imagem de um objeto ou de uma cena sobre uma superfície de papel ou de vidro plano, 

de modo a possibilitar que os contornos da imagem sejam traçados. Compõem-se de uma caixa ou de um 
cômodo vedados, contendo em uma das partes laterais um pequeno orifício ou lente, através do qual a luz 
refletida por uma cena externa entra e projeta-se, invertida, sobre uma tela colocada do lado oposto ao da 
abertura. (ION, 1996, p.93). 
 
4
 Obra exposta em 2009, em Porto Alegre, na 7ª Bienal do Mercosul. 

 
5
 http://www.rosangelarenno.com.br/ 

 
6
 A partir do último terço do século XIX esse fosso passa a ser preenchido com objetos tridimensionais. 

 
7
 Patenteado em 1897 por Grimoin-Sanson.  

 
8
 Criado na década de 1960, por Morton Heilig. 
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