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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo debater o lugar da arte computacional, a partir da 
constatação  da  sua  ausência  nos  acervos  dos  museus  de  arte  contemporânea 
brasileira,  considerando  a  efemeridade  tecnológica  como  uma  das  problemáticas 
para  a  preservação  e  manutenção  das  obras.  Situamos,  neste  trabalho,  a  arte 
computacional no conceito mais amplo de arte digital,  inserida no universo da arte 
contemporânea,  destacando  a  recente  história  das  tecnologias  computacionais  na 
arte e os problemas da sua materialidade. Nosso ponto de partida foi a investigação 
dos  acervos  de  trinta  museus  brasileiros  e  do  Instituto  Itaú  Cultural  a  fim  de 
identificar  os  problemas  relativos  ao  meio,  manutenção  e  conservação  da  arte 
computacional.  

Considerando  o  museu  como  um  espaço  de  legitimação  e  memória  da  arte,  e 
constatando  as  ausências  da  arte  computacional  no  cenário  institucional  
contemporâneo  brasileiro,  foram  investigadas  algumas  obras  computacionais 
emergentes no início do século XXI e sua situação hoje, bem como de outras obras 
mais recentes que ainda não fazem parte de acervos brasileiros. 

 

Palavras-chave: Arte computacional. Conservação. Efemeridade. Museu. Sistema 
de arte. 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ABSTRACT 

This research aims to discuss the place of computer art,  from the observation of  its 
absence in the collections of museums of contemporary Brazilian art, considering the 
ephemerality of technology as a problem for the preservation and maintenance of the 
works. We situate  this work,  the art  in computational broader concept of digital art, 
set  in  the  world  of  contemporary  art,  highlighting  the  recent  history  of  computer 
technology  in  art  and  the  problems  of  its  materiality.  Our  starting  point  was  the 
investigation  of  acquired  thirty  Brazilian  museums  and  Itau  Cultural  Institute  to 
identify  problems  related  to  the  environment, maintenance  and  repair  of  computer 
art. 

Considering  the museum as a  space of  legitimacy and memory art  and noting  the 
absence of computer art  in contemporary Brazilian  institutional setting, some works 
were  investigated  computational  emerging at  the beginning of  the XXI  century and 
their situation today, as well as other more recent works that not yet part of Brazilian 
collections. 

 

Keywords:  Computer  art.  Conservation.  Ephemerality.  Museum.  System  of  art.
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INTRODUÇÃO  

 

  Esta  pesquisa  iniciou  a  partir  de  questionamentos  sobre  o  lugar  das 

tecnologias no contexto da arte brasileira dos últimos cinquenta anos e dedica-se à 

análise  da  arte  computacional  enquanto  uma  manifestação  ou  categoria  da  arte 

contemporânea  e  a  sua  efemeridade  tecnológica. Na  escolha  do  título,  buscou-se 

objetivar  o  foco  de  estudo,  a  arte  computacional,  o  lugar  ou  o  não-lugar  que  ela 

ocupa  no  contexto  institucional  da  arte  contemporânea  brasileira  e  a  problemática 

que envolve a conservação da produção tecnológica.  

  A  ausência  da  arte  computacional  nos  acervos  foi  constatada  a  partir  da 

investigação  dos  acervos  dos  museus  de  arte  brasileira  e,  no  contato  com  os 

profissionais  responsáveis  pelos  museus  e  com  artistas  que  produzem  arte 

computacional, percebeu-se que a materialidade da própria obra pode ser uma das 

causas  para  essa  ausência  que  segundo  a  hipótese  desta  pesquisa,  constitui-se 

como um sintoma da sua efemeridade.   Este  estudo  parte  da  investigação  da  arte 

computacional nos acervos dos museus de arte contemporânea brasileiros e analisa 

o  caráter  temporário  dessas  produções  no  cenário  atual,  por  conta  da  sua 

característica  matérica.  Cabe  definir,  primeiramente  o  que  será  aqui  tratado 

enquanto arte computacional, entre diferentes nomenclaturas que se apresentam no 

conjunto  da  produção  tecnológica  amplamente  denominada  como  arte  digital. 

Define-se,  nesta  pesquisa,  arte  computacional  toda  produção  artística  que  está 

baseada  num  sistema  computacional  para  sua  criação  e  existência  e  que  na  sua 

instauração e processos criativos utiliza linguagem de programação como suporte de 

desenvolvimento.  

  Os  suportes  da  obra  computacional  promovem  uma  complexidade  tanto  na 

sua produção quanto na  relação com o público. Uma obra computacional  tem sua 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existência  na  construção  e/ou mediação  por  sistemas  computacionais,  e  portanto, 

não  há  como  pensar  a  obra  de  arte  computacional  dissociada  da  sua  natureza 

tecnológica. A arte computacional, diferentemente de outras produções digitais, tem 

a  necessidade  incondicional  da  tecnologia  e  de  outros  mecanismos  para  o  seu 

acontecimento.  

  Ressalta-se  que  o  intuito  da  pesquisa  não  é  focar  as  exposições,  seus 

processos  nem  tampouco  centralizar  em  questões  técnicas  que  envolvem  as 

máquinas,  computadores,  sensores,  cabos  ou  outros  equipamentos,  assim  como 

não pertence ao escopo da pesquisa, levantar registros históricos de uma produção 

computacional.  O  objetivo  principal  desta  pesquisa  é  colocar  em  debate  a 

preservação das obras de arte computacionais e os rumos que essa parcela da arte 

poderá tomar na iminência de não ter sua história preservada através dos acervos, 

como  acontece  com  outras  manifestações  artísticas  contemporâneas.  Levanta-se, 

como  hipótese  que,  a  efemeridade  da  própria  constituição  material  da  arte 

computacional  e  a  obsolescência  das  tecnologias  apresentem-se  como  possíveis 

responsáveis  pela  ausência  dessas  manifestações  nos  acervos  de  arte 

contemporânea  do  Brasil  e,  consequentemente,  identificar-se  como  causa  dessa 

lacuna  que  existe  enquanto  história  e  memória  da  arte  contemporânea.  O  termo 

obsolescência,  no  contexto  da  arte  computacional,  objeto  desta  tese,  refere-se  à 

situação  ao  qual  estão  sujeitos  os  equipamentos  tecnológicos  que  rapidamente 

tornam-se ultrapassados. Tais questões serão ampliadas na sequência do texto.  

  Ao mesmo  tempo em que o computador promove mudanças conceituais na 

arte,  através  da  interatividade  e  de  outros  recursos  que  só  se  tornaram  possíveis 

através  das  tecnologias,  constata-se  que  as  possibilidades  de  preservação  das 

obras estão vinculadas à salvaguarda e manutenção desses mesmos equipamentos 

que as constituem. 

Pode-se dizer que o uso das tecnologias na história tem seu início quando o 

homem  pré-histórico  descobriu  as  potencialidades  dos  objetos  para  sua 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sobrevivência e desenvolveu instrumentos úteis para seu cotidiano, facilitadores de 

suas  atividades.  Na  história  da  arte,  as  relações  com  a  tecnologia  sempre  foram 

intrínsecas,  pois  inovações  tecnológicas  traziam mudanças  na  comunicação  e  na 

representação  do  homem,  originalmente,  uma  das  funções  que  a  arte  tinha  no 

contexto social, e com a  revolução  industrial a partir do século XVIII, as máquinas 

ampliaram o seu espaço no contexto social do homem moderno.  

Arte  e  tecnologia  sempre  estiveram  relacionadas  e  essa  não é  uma atitude 

contemporânea.  Segundo  Couchot,  “a  evolução  das  técnicas  de  figuração  indica, 

desde  o Quattrocento,  a  constância  de  uma  pesquisa  quase  obsessiva  que  visa 

automatizar cada vez mais os processos de criação e reprodução da imagem”(1996, 

p.  37).  No  Renascimento,  Leonardo  da  Vinci  uniu  o  pensamento  artístico  às 

investigações  científicas  que  desenvolvia  e  às  invenções  que  idealizava 

paralelamente,  assim  como  inúmeros  artistas  na  história  da  arte  desenvolveram 

mecanismos  que  mediavam  o  olhar  e  a  prática  artística1.  Foi  a  partir  do 

Renascimento  que  a  arte  conquistou  espaço  como  uma manifestação  racional  do 

homem. Leonardo da Vinci destaca em seus escritos que a pintura é uma prática, 

sobretudo  intelectual  onde  o  pintor  pensa,  descobre  e  inventa  (ALPHEN,  2006). 

Conforme o artista, l’arte é una cosa mentale, e sendo assim, a arte deve promover 

a ação do pensamento, aliado às técnicas ou aos suportes de cada período. 

Com  a  invenção  da  fotografia  no  século  XIX,  o  homem  acostumou-se  a 

conviver  com  uma  nova  realidade  de  imagens  intermediadas  pela  tecnologia  dos 

primeiros  equipamentos  fotográficos.  Apesar  do  estranhamento  que  o  público  em 

geral tinha com a imagem que surgia através de uma máquina – o que não ocorria 
                                                        

1Artistas como Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer, Caravaggio, Johannes Vermeer e Hans Holbein já 
utilizavam  ferramentas  ou  instrumentos  ópticos  tais  como  a  câmara  escura  (já  mencionada  por 
Aristóteles em escritos de  IV a.C.) ou a câmara  lúcida, a partir do século XIX, para mediar o olhar 
entre  o  objeto  e  a  imagem  construída  (HOCKNEY,  2001).  O  uso  dos  mecanismos  ópticos  irá 
influenciar diretamente os resultados da produção pictórica:  “Pelos  idos de 1500, Leonardo escreve 
sobre a câmara escura.(...) Na época de Caravaggio, espelhos e lentes já circulavam havia ao menos 
170  anos,  e  cientistas  como  Giambattista  della  Porta  instruem  artistas  sobre  como  usá-los.  De 
repente, há uma explosão espantosa de naturalismo” (Idem, p. 184). 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com os artistas que já entendiam o processo de constituição da imagem em função 

do  uso  da  câmera  escura  –  a  fotografia  seduziu  pela  forma  rápida  com  que  os 

registros aconteciam. Contudo, a fotografia também foi muito questionada enquanto 

prática artística, desde o seu surgimento até a primeira metade do século XX, tendo 

afetado profundamente a produção da pintura, seu processo de criação e conceitos2. 

Porém,  não  levou  muito  tempo  para  que  essa  nova  tecnologia  se  tornasse 

imprescindível  para  qualquer  um  que  tivesse  em  mente  o  registro  do  tempo,  do 

espaço  e  de  si  mesmo,  o  que  influenciaria  diretamente  a  produção  dos  artistas 

modernistas.  

A  fotografia,  considerada  por muitos  como  um documento  da modernidade, 

desde o início foi vista por muitos fotógrafos e artistas como uma nova forma de criar 

e manipular realidades, conforme Couchot, substituindo “a natureza pelo artifício”:  

a  fotografia deveria efetivamente destituir o pintor de seu  tradicional poder 
imagético. A técnica iria, no domínio da imagem e na sua periferia, substituir 
a  arte;  a  máquina  ótico-química  da  câmara  escura  substituiria  os  órgãos 
naturais, mão e olho (2003, p. 23). 

Uma  tecnologia  substituindo  outra  e  provocando  incertezas  sobre  o  que  já 

estava  institucionalizado  enquanto  arte.  Situação  similar  também  ocorre  com  a 

introdução do computador nas práticas artísticas na segunda metade do século XX, 

quando a tecnologia ainda era desconhecida, gerando um estranhamento por parte 

de  quem  percebia  a  produção  computacional  como  uma manifestação  de  caráter 

técnico,  diferentemente  de  outras  formas  de  criação  subsidiadas  por  suportes 

tradicionais.  As mudanças  na  arte  contemporânea  atingem  a  integridade  física  da 

obra que, em outras manifestações artísticas mais tradicionais não acontece.  

                                                        

2Inicialmente, a fotografia foi vista pelos artistas como concorrência profissional ao registrar imagens 
com precisão e de forma instantânea, mas, não demorou muito para que ela fosse utilizada a favor da 
produção pictórica. Artistas como Edgar Degas, Paul Cézanne e Paul Gauguin utilizavam fotografias 
como base para a produção posterior de retratos ou cenas que, antes da fotografia, exigiriam o tempo 
da execução no espaço retratado e/ou a presença de modelos para a construção da pintura. 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Mas, é após a Primeira Guerra Mundial, com as manifestações dadaístas que 

os artistas atribuem um novo caráter à  fotografia, abrindo as possibilidades de sua 

utilização no campo da arte e deixando de ser apenas uma prova do real,  fazendo 

cair por terra a crença na verdade da fotografia. 

Motivados pelo capitalismo, os avanços sociais e econômicos pós-revolução 

industrial  que  se  desencadearam,  aproximaram  ainda  mais  os  homens  das 

máquinas  e  a  produção  artística  passou  a  contar  com  novos  mecanismos  de 

criação,  num  primeiro  momento  como  forma  de  assessorar  o  processo  criativo  e 

logo  em  seguida,  promovendo  a  constituição  de  imagens  e  estabelecendo  uma 

relação  de  interdependência  entre  tecnologia  e  arte,  em  diferentes  instâncias.  As 

possibilidades  técnicas  que  surgem  no  novo  século  somam-se  ao  pensamento 

vanguardista  dos  artistas,  na  tentativa  de  trazer  uma  nova  forma  de  pensar  às 

manifestações  artísticas.  Conforme  Paula  Perissinotto  (2008,  p.  34),  os 

vanguardistas modernos, tais como os futuristas italianos e os construtivistas russos 

tinham o intuito de tornar a arte mais tecnológica, já que o cenário social desse novo 

século estava centrado no desenvolvimento industrial e reforçado pelas tecnologias 

em  transformação. Da mesma  forma que outras manifestações artísticas ao  longo 

da  história,  as  tecnologias  na  arte,  além  de  introduzir  novas  práticas,  provocam 

mudanças conceituais no pensamento sobre a arte, mudando o seu foco, seu objeto, 

seu processo e seu resultado.  

E  no  decorrer  da  história  no  século  XX,  as  características  técnicas  e  de 

composição fotográficas foram sendo importantes para pensar a fotografia como arte 

contemporânea, aliando conceito e técnica.  Manipulações e intervenções tais como 

colagens  e  fotomontagens  reaparecem  hoje  na  arte  com  o  uso  das  tecnologias 

(TRIBE  e  JANA,  2006),  potencializando  os  processos  criativos  decorrentes  das 

mudanças  ocorridas  no  desenvolvimento  tecnológico.  Ampliam-se  as  técnicas  de 

produção da imagem com o cinema, o vídeo e a computação a partir dos anos 1960, 

ocorre a ascensão das  tecnologias computacionais como novas  formas de criação 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no universo da arte e apesar da  inclusão  tecnológica que o homem do século XXI 

vive, tais produções ainda não têm o mesmo espaço que outras formas de arte que 

se utilizam de suportes reconhecidos. 

Assim  como  faziam  os  artistas  pós-impressionistas  que  buscavam  a  luz 

através  da  sobreposição  e  ordenação  de  pontos  de  tinta  para  a  criação  de  uma 

imagem (popularmente chamados de pontilhistas), os artistas que trabalham com as 

tecnologias  computacionais  tornam  visíveis  os  pontos  que  ocupam  um  espaço 

virtual. O ponto passa a ser chamado de pixel e entra na ordem do numérico, a partir 

das tecnologias digitais. 

Em  uma  visão  histórica  sobre  a  arte  virtual,  Oliver  Grau  passeia  desde  a 

Antiguidade  clássica  até  hoje  ressaltando  a  interdependência  entre  arte  e 

tecnologia3 em diferentes contextos da história da arte: 

Embora  a  história  da  arte  e  a  história  da  mídia  tenham  mantido  um 
relacionamento  interdependente  e  a  arte  tenha  comentado,  acompanhado 
ou  até  mesmo  promovido  cada  desenvolvimento  da  mídia,  a  visão  da 
história  da  arte  como  história  da  mídia,  como  a  história  desse 
relacionamento interdependente, que comporta o papel das visões artísticas 
na  ascensão  da  nova  mídia  da  ilusão,  ainda  não  foi  plenamente 
desenvolvida.  E, no entanto, a  relação próxima da arte  com as máquinas 
em  particular  e  com  a  tecnologia  em  geral,  incluindo  a  nova  mídia  de 
imagens  e  sua  distribuição,  abarca  todas  as  épocas,  da  Antiguidade 
clássica aos dias de hoje (2007, p. 17). 

  Para  o  autor,  ao  longo  de  todas  as  épocas,  a  arte  e  as  tecnologias  são 

indissociáveis, respeitadas as circunstâncias de cada período. A história artística do 

homem vem em paralelo com o seu desenvolvimento tecnológico e então, é preciso 

deixar claro que a questão a ser debatida nesta tese não é sobre a importância das 

tecnologias  na  arte,  recorrentes  em  diferentes momentos  da  história,  o  que  já  foi 

muito bem argumentado por diversos autores4, mas de que forma as narrativas da 

                                                        

3Oliver  Grau  usa  o  termo  mídia  ao  referir-se  às  novas  tecnologias  na  arte  e  ao  que  está  sendo 
considerado arte computacional nesta pesquisa. 
4Além de Oliver Grau, autores como Edmond Couchot, Frank Popper, Stephen Wilson, Roy Ascott,  
Lev Manovich, Michael Archer, Walter  Zanini,  Arlindo Machado, Priscila Arantes, Suzete Venturelli, 
para citar alguns exemplos, ao  longo de décadas vêm contando a história das  tecnologias na arte, 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arte  contemporânea  são  influenciadas  pelas  tecnologias  computacionais  e  o  lugar 

que ela ocupam no contexto institucional da arte hoje. 

  A  arte  computacional  associa-se  ao  tempo  presente  e  traz  consigo  as 

características imediatistas dos dispositivos tecnológicos que permeiam a sociedade 

contemporânea, dos celulares à  realidade virtual, o mesmo  imediatismo de  fruição 

que  é  oportunizado  pelas  diferentes  e  rápidas  tecnologias  que  se  apresentam 

diariamente na vida das pessoas.  

Nunca antes o mundo das imagens a nossa volta mudou tanto em tão curto 
espaço de tempo; nunca antes fomos expostos a tantos mundos imagéticos 
diferentes, e nunca antes o modo como as imagens são produzidas alterou-
se tão profundamente (GRAU, 2006, p. 262). 

  É  considerando  essas mudanças  pela  qual  a  imagem e  a  arte  passaram  e 

que têm ocupado um lugar cada vez maior no universo das exposições, que busca-

se  entender  de  que  forma  essa  produção  vem  sendo  preservada,  promovendo  o 

debate  sobre  sua  manutenção  no  contexto  institucional  da  arte.  É  importante 

observar que esta pesquisa situa-se no campo da história da arte e, juntamente com 

a teoria, nas análises desenvolvidas sobre o contexto da arte contemporânea, cabe 

uma reflexão  em torno da crítica da arte, tendo este trabalho a finalidade de ampliar 

o debate sobre o lugar da arte computacional. 

  Em diferentes momentos da história, a arte apresenta características que se 

relacionam  à  sua  contemporaneidade  e/ou  traduzem  o  desenvolvimento  da 

sociedade. A partir dos anos 1990, o Brasil teve um número significativo de artistas 

envolvidos com produções  tecnológicas nem sempre  reconhecidas no contexto da 

arte contemporânea. Porém, a partir da constatação histórica das obras  realizadas 

nessas décadas,  já  incluídas em diversas bibliografias específicas, verifica-se que, 

ao  contrário  do  que  se  poderia  imaginar,  os  museus  de  arte  contemporânea  do 

                                                        

bem  como  debatendo  sobre  as  transformações  da  arte  contemporânea  a  partir  dos  conceitos 
inerentes às categorias que envolvem o uso das diferentes mídias eletrônicas ou computacionais. 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Brasil  possuem  poucas  obras  de  arte  computacional,  pouquíssimas  mesmo,  em 

seus acervos. 

  Partindo  dessa  constatação,  pergunta-se  então:  quais  os  motivos  para  tal 

ausência? E se o lugar da arte por excelência, o museu, não está cumprindo o papel 

de mantenedor dessas manifestações,  isso significa que essas manifestações não 

têm o aval de arte  institucionalizada? É possível pensar a existência de  tais obras 

sem a preocupação presente de salvaguardá-las enquanto história da arte de hoje 

ou é preciso buscar outro espaço além do museu? Ou ainda, tais preocupações em 

relação  à  conservação  das  obras  que  têm  por  característica  a  efemeridade 

tecnológica vêm sendo debatidas por artistas e instituições?  

  Ao  tentar  responder  tais perguntas, é possível perceber sintomas de que as 

mudanças  tecnológicas  não  foram  bem  recebidas  ou  percebidas  como  arte 

contemporânea pela crítica e pelos museus que, por sua vez, poderiam guardar as 

manifestações mais significativas desses últimos cinquenta anos de arte no Brasil.  

  Cabe  ainda  se  perguntar,  como  é  possível  pensar  as  manifestações  

tecnológicas  na  arte  contemporânea  se  a  maioria  dos  museus  não  vêm 

resguardando essa produção ao longo das últimas décadas nem o que está sendo 

visto  agora? Onde  estão  guardadas  as  produções  computacionais  que  os  artistas 

desenvolveram nas últimas décadas? Quais os fatores que devemos considerar em 

relação a essa ausência? 

  O  crescimento  da  produção  em  arte  computacional  no  Brasil  no  final  do 

século XX foi intenso. As tecnologias precisaram de tempo para garantir seu espaço 

no contexto da arte. As manifestações dos anos 1960 em diante provocaram uma 

nova forma de pensar a arte, a partir da interação promovida pelo acesso à obra via 

mecanismos de  interface. Muitas obras  foram mostradas paralelamente ao circuito 

da arte em eventos específicos de arte e tecnologia e as exibições que até os anos 

1990 eram minguadas, na década seguinte se ampliaram. Também nos anos 1990, 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pesquisadores de algumas universidades brasileiras5,  nos seus  respectivos cursos 

de arte,  iniciaram projetos envolvendo simultaneamente as áreas da arte, ciência e 

tecnologia,  unindo  recursos  materiais  e  conceituais  configurando  efetivamente  o 

surgimento  de  uma  nova  produção  artística.  Artistas  que  trabalhavam  com meios 

tradicionais  passaram a  utilizar  tecnologias  computacionais  na  produção  criativa  e 

constituíram alguns dos grupos colaborativos que permeiam o cenário nacional da 

arte tecnológica. 

  Desde  o  início  deste  projeto  de  doutorado,  buscou-se  definir  o  objeto  de 

estudo  na  amplitude  da  arte  digital  delimitando-se  o  foco  na  arte  computacional. 

Porém, a partir da investigação bibliográfica desenvolvida desde o início do processo 

de doutoramento e na produção dos textos para as disciplinas realizadas, percebeu-

se uma semelhança muito grande entre as nomenclaturas ou  termos usados para 

definir os tipos de produção em arte com diferentes tecnologias e, ao mesmo tempo, 

encontrou-se  definições  equivocadas  ou  evasivas  para  o  que  se  possa  entender 

como  arte  computacional.  A  bibliografia  consultada  para  esta  pesquisa  foi  ampla, 

buscando conhecer de forma significativa o universo da arte e da tecnologia desde o 

século XX, quando a máquina passa a ter uma importância maior no cenário da arte.  

  Entre  as  diversas  nomenclaturas  associadas  à  produção  artística  realizada 

com  tecnologias,  surgiram  variadas  possibilidades  de  termos,  desde  o  conceito 

amplo de arte digital (que engloba todas as outras) até as especificações detalhadas 

no  primeiro  capítulo.  A  dificuldade  em  determinar  um  único  termo  esteve  na 

quantidade  de  nomenclaturas  encontradas  nas  mais  diversas  bibliografias  (novas 

mídias,  artemídia,  novas  tecnologias,  arte/tecnologia,  arte  tecnológica,  arte 

                                                        

5Muitos  projetos  de  arte  computacional  iniciaram  em  universidades,  onde  artistas-pesquisadores 
constituíram grupos de pesquisa  interdisciplinares para debater o uso das tecnologias na promoção 
do  pensamento  artístico.  Optou-se  por  não  fazer  referência  à  nenhuma  universidade  ou  grupo  de 
pesquisa, pois caberia um estudo mais amplo sobre o histórico e projetos de pesquisa de cada um 
deles. 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computacional, arte eletrônica), e inclusive, nos equívocos que ocorrem por conta de 

traduções de uma língua à outra. 

 Partiu-se  inicialmente  da  investigação  bibliográfica  para  se  chegar  aos 

conceitos  relativos  à  arte  contemporânea,  à  arte  digital  e mais  especificamente  à 

arte computacional, a partir de autores que manifestam suas teorias em relação ao 

contexto da arte tecnológica, desde meados dos anos 1960 até hoje. Primeiramente, 

havia a ideia de desenvolver uma pesquisa histórica sobre a arte computacional no 

Brasil,  suas  origens  junto  às  universidades  e  pesquisadores  de  diferentes  áreas, 

porém,  ao  longo  das  investigações,  percebeu-se  que  já  existe  bibliografia  de 

conteúdo  histórico,  sendo  que  boa  parte  dessa  produção  está  referenciada  na 

bibliografia apresentada ao  final  deste  trabalho. Assim, entendeu-se que não há a 

necessidade de recontar a história da arte computacional, já apresentada e discutida 

por vários autores: Edmond Couchot, Oliver Grau, Edward Shanken, Christiane Paul, 

Stephen  Wilson,  Michel  Archer  e  nem  tampouco  sobre  a  história  da  arte 

computacional  no  Brasil,  já  apresentada  por  artistas  e  pesquisadores,  entre  eles, 

Walter Zanini, Suzete Venturelli e Priscila Arantes, entre outros que apresentam as 

principais manifestações ocorridas no Brasil desde os anos 1960.  Portanto,  as 

investigações  históricas  já  desenvolvidas  anteriormente  por  pesquisadores  vem 

corroborar,  ao  final  da  pesquisa,  para  a  comprovação  que  se  pretende  sobre  a 

ausência  de  obras  computacionais  nos  acervos  brasileiros,  visando  ampliar  a 

perspectiva das pesquisas futuras sobre uma parcela da arte cuja memória histórica, 

acredita-se,  possa  se  perder.  Busca-se  situar  a  contemporaneidade  a  partir  das 

teorias  do  filósofo  americano  Arthur  Danto,  do  teórico  alemão  Hans  Belting  e  do 

sociólogo  francês Gilles  Lipovestsky  com o  seu  conceito  de hipermodernidade,  na 

contramão  de  outros  teóricos  que  definem  o  mesmo  período  enquanto  pós-

modernidade, mais amplamente discutido na sequência deste texto.  

 Pretende-se  apresentar  um  ponto  de  vista  sobre  a  preservação  da  arte 

computacional,  a  partir  dos  resultados  obtidos  junto  aos  museus  que  serão  aqui 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listados.  O  resultado  pretendido  não  é  quantitativo  e  buscou-se  investigar 

primeiramente os museus de arte contemporânea, sendo feita uma amostragem nas 

principais instituições destinadas a preservar a memória da arte contemporânea no 

país. Para o escopo da pesquisa e para a escolha dos museus a serem analisados, 

partiu-se  primeiramente  daqueles  que  têm  a  denominação  de  “museu  de  arte”, 

“museu de arte contemporânea” e  “museu de arte moderna”, considerando que  tal 

diversidade  nas  nomenclaturas  constitui-se  um  elemento  que  depõe  contra  a 

abrangência do que realmente constituem os acervos, já que na maioria desses, são 

contempladas  obras  de  arte  de  diferentes  períodos,  sem  rigor  histórico  entre  o 

moderno  e  o  contemporâneo.  Foram  contatadas  trinta  instituições  em  quatorze 

estados  do  Brasil  e  para  a  amostragem  foram  escolhidos  oito  museus.  Alguns 

museus  foram  descartados  por  conta  de  especificidades  locais  relacionadas  ao 

contexto  histórico  social  e  não  da  arte,  bem  como,  museus  com  características 

genéricas em relação ao que se constitui uma obra de arte e objetos históricos ou 

artesanais.  O  recorte  que  aqui  será  feito  permitirá  inferir  que  ainda  não  temos  a 

história da arte computacional no Brasil resguardada por acervos.  

  Foi  investigado  o  histórico  das  exposições  de  alguns  dos  museus  aqui 

apresentados ( conforme Anexo 2), de acordo com a disponibilidade do museu e a 

organização de cada instituição, mas, a quantidade de exposições com tecnologias 

abrigadas pelos museus é sempre mínima, ou  inexistente, em relação ao conjunto 

de exposições das instituições. 

  A fim de organizar metodologicamente a pesquisa, foi feito um levantamento  

dos  museus  de  arte  no  Brasil.  Inicialmente,  foram  usadas  as  informações 

disponibilizados  pelos  sites,  para  em  seguida  realizar  o  contato  via  e-mail  e/ou 

telefone,  bem  como,  uma  série  de  entrevistas  (algumas  presenciais)  com  os 

diretores/coordenadores  de  acervo,  sendo  considerado,  num  primeiro momento,  o 

critério  de  relevância  no  cenário  nacional,  bem  como  a  visibilidade  e  o  público.  A 

tentativa  de  encontrar  obras  de  arte  computacional  nos  acervos  está  centrada  na 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crítica que se faz sobre essa categoria artística produzida nas últimas décadas e ao 

que as organizações museais pensam em relação à essa produção. A investigação 

junto aos museus objetiva constatar de que forma essas manifestações estão sendo 

assimiladas  pelas  instituições  que,  paradoxalmente,  têm  feito  exposições  de  arte 

computacional nos últimos anos e,  lamentavelmente, não  têm  feito aquisições que 

mantenham a história atual que se constitui também, contemporânea.  

  Assim, partiu-se para analisar a hipótese inicial desta pesquisa:  

- a  ausência  da  arte  computacional  nos  acervos  brasileiros  apresenta-

se  como  um  sintoma  de  que  essa  produção  artística  ainda  não  foi 

assimilada  enquanto  arte  contemporânea,  se  comparada  às  outras 

l inguagens presentes nos museus.  

  E consequentemente, à segunda hipótese:  

-  a  efemeridade  matérica  e  obsolescência  da  arte  computacional,  sua 

estrutura  física  e  equipamentos  depõem  contrariamente  aos  interesses 

das  instituições  de  arte,  mais  especif icamente  os  museus,  já  que 

resultam em problemas de  conservação  e manutenção  permanente  das 

obras. 

  Após a análise dos acervos on-line disponíveis e do contato com os museus 

(principalmente os que  referenciam-se como museus de arte contemporânea, mas 

ampliando a pesquisa para museus de arte e arte moderna), optou-se por relacionar 

uma  lista  de  trinta  museus  que  será  apresentada  no  Capítulo  2,  e  discutir 

pontualmente a situação de apenas oito deles a partir de entrevistas concedidas por 

seus representantes.  

  Desde o  início da  investigação, evidenciou-se que a maioria dos museus de 

arte contemporânea não dispõe de um acervo em arte computacional. À medida que 

a  pesquisa  avançou,  na  investigação  junto  aos  museus,  buscou-se  verificar  a 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quantidade  de  obras  de  arte  computacional  pertencentes  aos  acervos,  conforme 

será  apresentado  mais  adiante.  Cabe  ressaltar  que  não  foram  analisadas 

instituições específicas de exibição e conservação de mídias  tecnológicas que não 

são consideradas museu de arte. Alguns  institutos privados contam com acervos e 

têm preservado a história das  tecnologias na arte, como é o caso do  Itaú Cultural, 

em  São  Paulo,  presente  nesta  pesquisa,  porém,  analisado  à  parte  dos  demais 

museus,  já  que  segue  normas  específicas  (inclusive  de  acervo)  que  não  se 

enquadram na mesma categoria dos demais museus.  

  Ao  investigar o  Itaú Cultural6,  houve a preocupação de situar o  instituto em 

uma categoria à parte,  já que na sua constituição, a  instituição não é considerada 

um  museu,  por  ter  um  caráter  de  difusão  cultural  mais  amplo.  E,  na  análise  do 

acervo,  abriga  obras  de  diferentes  linguagens,  incluindo  a  arte  computacional.  A 

presença  do  Itaú  Cultural  nesta  pesquisa  é  muito  importante,  pois  é  uma  das 

instituições que vem  resguardando a arte computacional no seu acervo, por  conta 

dos projetos realizados ao longo das últimas décadas, e denota a preocupação em 

manter a história dessa produção como uma parte significativa da arte brasileira, ao 

contrário dos museus que, ao que pretende-se debater nesta pesquisa, continuam 

mantendo um distanciamento  entre a arte computacional e as demais linguagens. 

  Parte-se do pressuposto que a arte computacional é efêmera. Seguindo essa 

premissa,  é  plausível  pensar  que  muitas  obras  estariam  fadadas  ao 

desaparecimento  ao  longo  do  tempo,  pois  é  assim  com  tudo  que  é  temporário. 

Porém,  até  pouco  tempo  não  se  tinha  essa  percepção  sobre  a  tecnologia,  já  que 

tudo está em movimento quando se fala de computação, todos os equipamentos são 

rapidamente  substituídos  ou  ganham um upgrade  e,  quando  se  trata  de  avanços, 

pensa-se à frente e nunca no que ficou para trás. Porém, nas últimas cinco décadas, 

                                                        

6  O  Itaú  Cultural  é  um  instituto  voltado  para  a  pesquisa  e  a  produção  de  conteúdo  e  para  o 
mapeamento, o incentivo e a difusão de manifestações artístico-intelectuais. Dessa maneira, contribui 
para  a  valorização  da  cultura  de  uma  sociedade  tão  complexa  e  heterogênea  como  a  brasileira. 
http://novo.itaucultural.org.br/conheca/sobre-o-itau-cultural/ acessado em 05 maio 2013. 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muito pouco da arte computacional recebeu tais upgrades ou foi mantida dentro das 

suas  concepções  originais.  Aliás,  a  grande  maioria  das  obras  vem  figurando  na 

história das  tecnologias da arte pelo  registro  fotográfico,  videográfico ou ainda por 

textos  que  analisam  o  momento  da  obra.  E  o  que  agrava  as  investigações  na 

pesquisa: na maioria das vezes, as obras já não existem mais.  

  Não necessariamente o museu teria a obrigação de arcar com a manutenção 

permanente de uma obra computacional, mas, a exemplo da arte conceitual, poderia 

ser  adquirido  o  projeto  enquanto  propriedade  intelectual,  o  que  garantiria  sua 

presença,  não  necessariamente  física  ou  material  da  obra,  mas  o  seu  registro 

histórico  referencial  do  período  de  execução  da  mesma.  De  qualquer  forma,  o 

registro das obras pode ser uma alternativa para que se tenha garantida uma visão 

(histórica, ao menos) do que  já  foi produzido em  termos de arte computacional no 

Brasil. 

  A preocupação com o resgate ou com a catalogação da produção tecnológica 

tem sido debatida mais recentemente por teóricos e artistas7 e, há que se pensar em 

estratégias  advindas  da  própria  tecnologia,  pois,  se  não  houver  uma  forma  de 

manter  uma  obra  computacional  na  sua  concepção  original,  ao  menos  será 

garantido  o  acervo  do  seu  projeto  e  dos  seus  registros  de  execução  originais 

(através de vídeo ou fotografia) ou ainda, através de algum outro tipo de suporte de 

memória. Historicamente, resolve-se um problema ao promover o registro das obras, 

porém, já parte-se do pressuposto que sua existência seja temporária se necessita 

de registros que garantam a sua posteridade. Essas discussões são cada vez mais 

frequentes, pois, passados cerca de cinquenta anos de produção computacional, as 

                                                        

7 O evento Futuros Possíveis, realizado em São Paulo, em outubro/2012, debateu as possibilidades 
dos  registros em  relação à arte digital. O objetivo do evento era discutir  “temáticas emergentes no 
campo  da  preservação  do  patrimônio  artístico  e  cultural,  reunindo  especialistas  de  renome 
internacional  da  área  de  conservação  de  arte  digital  e  de  digitalização  de  acervos”.  No  site 
http://simposiofuturospossiveis.wordpress.com/programa/ acessado em 02 março 2013. 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instituições  artísticas  ainda  têm  dificuldade  em  promover  ações,  tanto  para  o 

resgate, quanto para a manutenção das obras. 

  Questões  similares  já  foram  debatidas  em  outros momentos  na  história  da 

arte,  no  que  diz  respeito  à  efemeridade  ou  ao  tempo  de  duração  de  uma  obra. 

Movimentos artísticos tais como a Body Art, a Land Art, a Arte Póvera ou a Minimal 

Art também renderam discussões críticas e históricas sobre sua preservação. Muitas 

obras produzidas por artistas desses movimentos, entre os anos 1960 e 1970, foram 

perdidas e hoje o acesso à essa história acontece pelos registros que resguardaram 

o momento  do  acontecimento, mas  que  estão  longe  de  traduzir  o  real  sentido  de 

cada obra, assim como ocorre com a arte computacional hoje. 

  No  contexto  das  investigações  iniciais,  cabe  ressaltar  que  a  pesquisa 

realizada por Cristina Freire (1999), em relação à Arte Conceitual no Brasil serviu de 

estímulo para desenvolver um  trabalho que pudesse contribuir  com a preservação 

histórica  da  arte  computacional  no  contexto  brasileiro,  já  que,  assim  como  na 

pesquisa de Freire,  trata-se de apontar caminhos para uma parcela da arte que se 

perdeu nos últimos anos, mas que tem muito ainda a ser preservado e quem sabe, 

resgatado.  

  Ressalta-se que foge do escopo desta pesquisa recuperar os registros do que 

não foi conservado, mas circunscrever as questões que envolvem essa lacuna como 

um problema em relação às práticas de acervo nos museus brasileiros e contribuir 

para  a  conscientização  que,  entende-se  ser  o  primeiro  passo  para  a  busca  de 

soluções.  

  À medida  que  o  trabalho  foi  acontecendo,  outras  perguntas  foram  surgindo 

em  relação  às  tecnologias  no  contexto  da  arte  contemporânea:  o  que  cabe  na 

denominação  de  “arte  contemporânea”?  O  que  deve  guardar  um  museu  de  arte 

contemporânea? Para cada uma delas há várias possibilidades de resposta. A arte 

contemporânea  tanto  pode  ser  uma  categoria  estética  quanto  a  arte  produzida  na 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atualidade  (ou  pelo  menos  nas  últimas  décadas),  e  em  ambas  inclui-se  a  arte 

computacional.  A  arte  computacional  se  apresenta  dentro  do  contexto 

contemporâneo,  mas  o    “contemporâneo”  não  deve  ser  entendido  enquanto  um 

termo temporal (DANTO, 2006). Quase tudo cabe na arte contemporânea, desde as 

manifestações mais primitivas dos processos criativos até o mais avançado sistema 

tecnológico que provoque a percepção e o pensamento do homem.  

  A estrutura do texto da tese segue três capítulos, divididos da seguinte forma:  

  No  primeiro  capítulo  define-se  a  arte  computacional  como  uma narrativa 

da  arte  contemporânea  e  são  apresentados  os  conceitos  que  permeiam  a  arte 

computacional  no  universo  da  arte  contemporânea,  pontuando  conceitos  advindos 

de Arthur Danto e Hans Belting. Também apresenta-se brevemente as origens da 

arte  computacional  e  situa-se  as  últimas  décadas  do  século XX  como um  cenário 

hipermoderno, a partir das  teorias de Gilles Lipovestky, conceituando o período de 

forma diversa aos  conceitos  de Danto  em  relação à  pós-modernidade. Procura-se 

justificar o termo arte computacional como uma categoria dentro da amplitude maior 

do  conceito  de  arte  digital,  estendendo  a  compreensão  sobre  outros 

termos/nomenclaturas  similares,  por  vezes  confundidos  com  o  conceito  de  arte 

computacional. 

  O segundo capítulo sugere que o meio, a manutenção e a conservação da 

arte computacional sejam as causas para a efemeridade e, consequentemente, para 

a  ausência  nos  acervos  brasileiros,  através  da  apresentação  dos  resultados  da 

pesquisa  realizada  junto  aos  museus  brasileiros  citados  nesta  tese.  Também 

apresenta-se  as  poucas  obras  computacionais  encontradas  nos  acervos  dos 

museus  investigados.  Ao  final  desse  capítulo,  discute-se  ainda,  a  proposta  do 

registro como um paliativo para a preservação da memória da arte computacional no 

futuro da história da arte. 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 O  terceiro  capítulo  é  dedicado  a  apresentar  a  pesquisa  sobre  o  museu 

como espaço de preservação e memória da arte,  iniciando por um breve histórico 

desde  a  sua  origem,  a  partir  das  coleções  e  discutindo  qual  as  direções  para  a 

preservação da arte computacional. Levanta-se o debate sobre a legitimação da arte 

computacional, questões sobre o mercado da arte e a literatura que abrange a arte 

contemporânea brasileira e que não privilegia a arte computacional.  

  Como  um  dos  pontos  impulsionadores  desta  pesquisa,  buscou-se  a 

referência de obras computacionais citadas por Nara Cristina Santos (2004), em sua 

tese de Doutorado, cujas obras eram emergentes há mais de dez anos e que hoje 

estão  praticamente  esquecidas  ou  encaixotadas,  além  de  outros  projetos  também 

ausentes no cenário institucional. Destaca-se que a escolha pelas obras citadas na 

tese de Santos ocorreu pelo fato de que, no  início dos anos 2000,  tais obras eram 

emergentes, conforme a autora e, ao longo da última década, essas obras poderiam 

ter sido adquiridas pelos museus nacionais, considerando a importância dos artistas 

e  sua  inserção  no  cenário  tecnológico  que  se  antecipava  então.  Amplia-se  a 

discussão sobre a ausência da arte computacional nos acervos, destacando a obra 

de  Gilbertto  Prado,  cujo  critério  de  escolha  foi  o  seu  histórico  de  artista  e 

pesquisador  no  cenário  nacional,  desde  os  anos  1990,  bem  como  o  trabalho  de 

Raquel  Kogan,  uma  das  artistas  que  tem  sua  obra  acervada  no  Instituto  Itaú 

Cultural, o espaço museal destacado nesta pesquisa como uma exceção, pois suas 

características  institucionais  não  são  as  mesmas  do  conjunto  de  museus  de  arte 

brasileiros,  mas  é  a  maior  referência  de  acervo  em  arte  computacional  do  país. 

Nesse sentido, o capítulo apresenta o posicionamento de seus gestores em relação 

ao contexto da arte contemporânea.  

  Por  fim,  busca-se  analisar  o  conjunto  da  pesquisa  e  os  elementos  que 

indiciam que a condição de efemeridade devida à rápida obsolescência tecnológica 

na arte computacional seja, talvez, o maior motivo para justificar a sua ausência e o 

não-lugar nos acervos dos museus brasileiros. 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Uma obra de arte representa e focaliza um ponto de 
vista artístico particular. À parte todas as diferenças 
específicas de gênero, fixa conceitos, ideologia e 

hipóteses, preferências e normas estéticas e, consciente 
ou inconscientemente, segue as constelações sociais.  

Oliver Grau 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1. ARTE COMPUTACIONAL NO CONTEXTO  

DAS PRODUÇÕES DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

 

  Sabe-se  que  as  mudanças  que  ocorrem  na  arte  da  segunda  metade  do 

século XX  estão  associadas  às  transformações  sociais  que  colocam o  homem na 

iminência  de  um  novo  pensamento  para  o  terceiro  milênio.  Com  o  avanço  das 

técnicas  computacionais  há  uma  grande  mudança  de  paradigmas  na  arte,  que 

ganha novas possibilidades criativas  e que se ampliam, transformando a produção e 

a  recepção da arte, pautada principalmente, pela  interação do sujeito  com a obra, 

pelas suas características estéticas e pela construção espacial. O universo criativo 

sempre esteve atrelado ao desenvolvimento  tecnológico do homem e, para pensar 

as  tecnologias  na  arte  hoje,  é  importante  contextualizar  a  produção  artística 

contemporânea  a  partir  da  sua  origem  nas  investigações  interdisciplinares 

desenvolvidas pelos artistas em diferentes épocas, proporcionando o surgimento de 

novas  manifestações  criativas.  No  caso  específico  da  arte  computacional, 

consequentemente,  novos  conceitos  foram  incorporados  implicando  em 

características  singulares  que  nenhuma  outra  forma  de  arte  congrega  ao  mesmo 

tempo, tais como interatividade e imersão. 

  Em  todos  os  períodos  da  história,  o  homem  investe  em  descobertas  

tecnológicas para aprimorar seu modo de vida e, por consequência,  traduzir a sua 

visão  de mundo  a  partir  de meios  compatíveis  com  a  sua  realidade.  A  tecnologia 

sempre esteve vinculada aos processos criativos, e o computador, hoje, é um dos 

instrumentos  criativos  contemporâneos,  da mesma  forma  que  o mármore,  telas  e 

tintas  foram os principais  suportes da produção artística até o  final do século XIX. 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Novas tecnologias podem propor novas narrativas, conceitos e sentidos na arte. Os 

mecanismos  tecnológicos  não  vêm  substituir  a  matéria  que  compunha  as  formas 

tradicionais da arte, mas coloca-se como uma nova realidade que caminha  junto a 

essas.  As  tecnologias  possibilitam  novas  formas  de  pensar,  coerentes  com  a 

realidade sendo a máquina “um prolongamento da nossa humanidade” (COUCHOT, 

2003,  p.172).  A  ciência  sempre  contribuiu  para  ampliar  os  processos  da  criação 

artística,  possibilitando  a  realização  de  obras  que  até  algumas  décadas  atrás  não 

eram passíveis de realização e que hoje se efetivam concretamente.  

  Parte das manifestações do século XXI estão atreladas ao desenvolvimento 

tecnológico  que  se  desenvolveu  agressivamente  em  poucas  décadas,  seja  no 

âmbito  social,  político,  econômico  ou  artístico.  Se  as  manifestações  artísticas  do 

homem  associam-se  ao  seu  tempo,  as  tecnologias  computacionais  como  meio  e 

produção da arte contemporânea precisam ser analisadas no contexto atual.  

  Considerando  que  os  artistas  sempre  buscaram  inovações  no  campo  da 

criação  e  que  as  tecnologias  computacionais  desencadearam  mudanças, 

consonantes com o modo de vida do homem, a mesma característica material que a 

coloca num patamar de inovação junto à arte se manifesta como um dos problemas, 

sendo dada uma importância maior à sua constituição física, o que não ocorre com 

outras  manifestações  artísticas  contemporâneas  que  têm  sua  qualidade  matérica 

indissociável à sua concepção artística.  

  Parece que não se tem, ainda, um posicionamento coeso entre os críticos e 

teóricos  sobre  as  tecnologias  no  cenário  da  arte  contemporânea.  Alguns  autores 

manifestam  a  preocupação  sobre  a  produção  tecnológica,  a  importância  dos 

processos  criativos  e  o  seu  lugar  no  contexto  da  arte  contemporânea,  tais  como 

aqueles que vêm sendo citados nesta pesquisa. Para Julio Plaza11(2003, p. 37) há 

                                                        

11 Julio Plaza explora as relações entre arte e ciência em relação aos modelos, ao conhecimento, às 
identidades,  similaridades,  diferenças  e  à  interdisciplinaridade,  enfatizando  os  cruzamentos  que 
devem acontecer na construção de uma Poética artística. 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uma  crise  da  arte  na  contemporaneidade  onde,  enquanto  a  arte  continua  sendo 

considerada “o produto das atividades primárias e/ou artesanais, o que temos hoje é 

um formidável sistema de manifestações midiáticas e códigos (artesanais, industriais 

e pós-industriais) que se misturam, interpenetram e recodificam”. As relações entre a 

arte e as tecnologias tendem a ampliar o campo da arte e propor mudanças na sua 

forma de percepção, a partir do conceito de interdisciplinaridade que se impõe com 

essas nova relações.   

   Por sua vez, Lev Manovich demonstra apreensão em relação ao contexto da 

arte computacional e à forma como ela começa a se desenvolver: 

Paradoxalmente,  ao  mesmo  tempo  que  o  campo  das  novas  mídias12 
começou  a  amadurecer  (fim  da  década  de  1990),  sua  própria  razão  de 
existir veio a ser ameaçada. Se todos os artistas agora, independentemente 
de  suas mídias preferidas,  também usam  rotineiramente os  computadores 
digitais  para  criar,  modificar  e  produzir  obras,  precisamos  de  um  campo 
especial de arte para as novas mídias? Como as mídias digitais e da rede 
estão rapidamente se tornando onipresentes em nossa sociedade e como a 
maioria  dos  artistas  passou  a  usá-las  rotineiramente,  o  campo  das  novas 
mídias está enfrentando o  risco de  tornar-se um gueto, cujos participantes 
seriam unidos pelo fetichismo da mais recente tecnologia de computadores, 
não  por  alguma  questão  conceitual,  ideológica  ou  estética  mais  profunda  
(2005, p.26). 

  O  risco  a  que  Manovich  refere-se  está  em  consonância  com  a  principal 

preocupação desta pesquisa em relação ao afastamento da arte computacional das 

demais  formas  de  arte  contemporânea  que  se  apresentam hoje  nas  exposições  e 

nos museus. Há ainda uma dificuldade de perceber que a arte computacional utiliza-

se de uma tecnologias que promovem determinados conceitos que outros suportes 

não dariam conta.  

 

 

                                                        

12 Manovich usa os termos novas mídias ou mídias digitais para nomear o que nesta pesquisa vem 
sendo chamada de arte computacional. 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1.1 ARTE CONTEMPORÂNEA > ARTE DIGITAL > ARTE COMPUTACIONAL  

 

A  arte  computacional  pode  ser  considerada  uma  categoria  dentro  da  arte 

digital  que  se  manifesta  como  arte  contemporânea13.  Os  termos  arte 

computacional  e  arte  digital  são  utilizados  por  grande  parte  dos  teóricos  e 

estudiosos da área de criação em arte/tecnologia e muitas vezes são confundidos 

entre si, porém, a arte digital é mais abrangente. A arte digital é computacional nos 

seus processos mas não, necessariamente, no produto final: pode ser apresentada 

em  diferentes  mídias  e  suportes,  não  envolvendo,  obrigatoriamente,  sistemas 

computacionais nas suas formas de apresentação. Já a arte computacional envolve 

sistemas computacionais tanto nos seus processos de criação e produção quanto na 

forma de apresentação. 

Entende-se  por  arte  computacional  toda  a  arte  que  é  produzida  através  de 

sistemas  computacionais,  ou  seja,  necessita  de  um  computador  para  a  sua 

existência.  Para  Suzete  Venturelli  (2004,  p.  74),  “uma  das  características 

fundamentais  da  arte  computacional  é  a  interação  que  ela  pode  provocar  entre  a 

obra  e  o  espectador”.  Esse  conceito  será  considerado  ao  longo  desta  pesquisa, 

porém, considera-se que não existe um consenso no meio institucional artístico com  

total  clareza  sobre  a  abrangência  dos  termos  que  definem  as  manifestações 

artísticas  que  acontecem  através  das  tecnologias  computacionais  e  que  estão  no 

contexto da arte contemporânea.  

A arte digital é o termo que abrange a maioria das manifestações artísticas 

que  se  utilizam  de  tecnologias  computacionais  no  processo  de  criação.  Segundo 

                                                        

13 O termo “arte contemporânea” será especificado no decorrer deste capítulo, que inicia focalizando 
o  ponto  central  desta  tese  que  é  a  arte  computacional.  Em  relação  às  definições  de  arte 
contemporânea,  conforme  Raymonde  Moulin  (2007,  p.  25)  “os  especialistas  –  historiadores 
contemporaneístas, críticos de arte e conservadores – não dissociam a periodização da característica 
estética das obras. Eles concordam em situar o nascimento da arte contemporânea no decênio 1960-
1969”. 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Christiane  Paul  (2003),  a  Arte  Digital  apresenta-se  através  de  instalações,  filme, 

vídeo  e  animação,  internet  art  e  nomadic  networks,  software  art,  arte  virtual  e 

realidade aumentada. Todas essas formas têm na sua base constitutiva de criação o 

computador, porém, nem todas necessitam dele para sua apresentação, como é o 

caso da categoria de  filme, vídeo e animação, uma vez que,  finalizada a obra, em 

alguns casos,  sua apresentação necessita de uma aparelho de  reprodução, assim 

como em produções de software art. Uma imagem digital é uma imagem gerada ou 

transformada  em  números,  decodificada  por  um  sistema  computacional  enquanto 

informação.  Esses  recursos  oferecidos  pela  tecnologia  digital  aumentam  as 

possibilidades  e  conferem  à  imagem  contemporânea  uma  nova  significação. 

Processos  de  manipulação  de  imagem  através  de  softwares  e  equipamentos 

periféricos  computacionais  permitem  ao  homem  criar  novas  imagens,  fictícias  ou 

não, simulando ou ressaltando novas realidades e a possibilidade de  interatividade  

do homem com a máquina, através de diferentes interfaces.    

Assim,  a  arte  computacional  é  uma  categoria  que  se  insere  num  guarda-

chuva  mais  amplo  que  é  a  Arte  Digital,  bem  como  outras  manifestações 

tecnológicas, de diferentes terminologias. São inúmeras as formas de criação que se 

utilizam do computador como base de criação. Conforme Couchot (2003, p. 156), “a 

extensão  do  numérico,  sobretudo  a  partir  dos  anos  80,  introduz  modificações 

qualitativas cada vez mais importantes nas relações do público com as informações 

visuais,  sonoras  e  textuais”.  E  cada  vez  mais  são  incorporados  elementos 

computacionais  à  produção  artística  contemporânea,  apesar  de  não  se  perceber 

uma ampliação de espaços para essa categoria, da mesma forma que para outras. 

E,  considerando  que  “a  obra  de  arte  tem  sentido  dentro  da  sua  época  e  está 

condicionada aos paradigmas vigentes nesse momento histórico” (ZAMBONI, 2006, 

p. 40), busca-se pensar em formas de integrar as diferentes categorias constituintes 

do que costuma chamar-se de arte contemporânea. 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 O título deste capítulo apresenta o sinal matemático “>”, “maior que”, de forma 

simbólica  às  questões  técnicas  que  normalmente  são  dissociadas  da  prática 

artística. A fim de designar que a arte contemporânea é maior que a arte digital, que 

é maior que a arte computacional, pensa-se que é fácil perceber que a produção em 

arte  computacional  pertence  a  algo  conceitualmente  maior  no  contexto  da  arte  e 

que,  assim  como  outras manifestações  chamadas  de  arte  contemporânea,  a  arte 

computacional se integra às correntes atuais com características próprias, mas não 

menores que outras, apenas diferentes. 

  Para  Michael  Rush  (2006,  p.  164),  “a  tecnologia  digital,  cuja  ferramenta 

básica  é  o  computador,  abrange  todas  as  áreas  da  arte  contemporânea 

tecnologicamente  envolvida,  de  filmes  à  fotografia,  música  sintetizada,  cd-roms  e 

muito mais”, mas não manifesta a necessidade de um sistema computacional para 

uma  apresentação  como  obra  final.  Em  outra  direção,  Dominic  Lopes  (2010) 

argumenta  que  arte  computacional  não  é  o  mesmo  que  arte  digital  e  que  as 

tecnologias  computacionais  fazem  surgir  uma  nova  constituição  de  arte.  Lopes 

(2010,  p.2-3)  apresenta  a  arte  computacional  como  uma  nova  forma  de  arte 

justificando que a arte digital não é nova, pois ela existe há mais tempo do que se 

imagina,  já  que  há  vários  códigos  digitais  (anteriores  ao  computador),  como  o 

alfabeto,  os  numerais  arábicos  e  romanos,  o  semáforo,  enfim,  nenhum desses  se 

apresenta através de um código binário, mas todos são digitais.  

  O posicionamento de Lopes coloca a arte computacional como uma produção 

nova  em  relação  às  formas  anteriores  também  inseridas  no  contexto  do  que  ele 

chama  de  arte  digital,  mas  não  necessariamente  em  função  da  sua  constituição 

técnica, mas porque assim como em outros períodos da história da arte, tais como 

no  Impressionismo, por  exemplo,  houve uma mudança de  conceitos e parâmetros 

da arte em relação ao contexto daquela época. 

  Considerando  o  computador  como  uma  ferramenta  de  criação,  como  os 

antigos  e  conhecidos  instrumentos  da  pintura  ou  da  escultura,  verifica-se  que  as 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possibilidades  a  partir  do meio  se  ampliam. Mas,  dessa  forma,  pode  parecer  que 

apenas  algumas  categorias  são  consideradas  como  novas  formas  de  arte  por  se 

utilizarem  de  novos  meios.  Se  assim  fosse,  as  vanguardas  européias  não  teriam 

deixado  todas  as  contribuições  conceituais  que  vão  alem  da  questão  da 

materialidade. Tintas e pinceis eram os mesmos instrumentos usados pelos artistas 

de séculos anteriores, mas, a construção de obra que acontece no Impressionismo, 

para exemplificar, está longe do uso que se fazia até então.  

  Também é importante pensar que nem tudo o que é produzido em arte com 

tecnologias cria uma nova forma de arte, muitas delas apenas transferem conceitos 

e  ideias  já apresentados em antigos suportes. Não se  trata de usar o computador 

como um meio tradicional, mas como uma tecnologia que promove uma nova fruição 

na arte. Conforme Priscila Arantes (2009, p. 326) “tem existido, por parte de teóricos 

contemporâneos, a preocupação no desenvolvimento de novos conceitos estéticos 

que  possam  dar  conta  das  especificidades  das  práticas  artísticas  na  era  digital”, 

apesar da diversidade na denominação dos termos.  

O  que  nesta  pesquisa  é  chamado  de  arte  computacional,  Anne  Cauquelin 

chama de tecnoimagens, quando se refere a esse tipo de produção no contexto da 

arte contemporânea e o questionamento sobre o seu lugar:  

(...) podemos afirmar que as tecnoimagens pertencem à esfera da estética, 
ou devemos deixá-las de fora? Ou ainda, como falar delas? As obras, até a 
chegada  dessas  produções  de  computer  art,  podiam  ser  descritas  –  uma 
parte do  trabalho do crítico  consistia na descrição das obras.  (...) Com as 
tecnoimagens, o que o crítico precisa descrever não é a imagem, resultado 
passageiro  de  um  processo,  mas  o  próprio  processo  de  elaboração,  que 
exige  um  conhecimento  dos  procedimentos  utilizados,  um  vocabulário  e 
uma gramática que escapam ao não-iniciado. Se ele se concentra no que 
está vendo na tela, enreda-se em um contrassenso óbvio, tanto que tenderá 
então  a  aplicar  os  critérios  estéticos  ao  que  irá  tomar  como  obra:  a 
originalidade,  o  estilo,  o  material  e  a  maneira,  a  composição,  o  ‘sentido’ 
(2005, p.156-157). 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Na  afirmação  de  Cauquelin,  as  tecnologias  têm  seu  sentido  no  modo  de 

produção e sua importância se dá exatamente pelas formas de existência as quais 

se manifesta. Para o teórico italiano, Píer Luigi Capucci, 

as  novas  tecnologias,  especialmente  as  tecnologias  de  informação,  têm 
transferido  a  vida  da  substância,  da  matéria,  do  hardware  ao  código,  à 
linguagem,  aos  processos,  ao  software.  A  arte  contemporânea  que  usa 
estas linguagens, a mais iluminada, trabalha nesta direção14 (1996, p. 41). 

  Capucci  tem  a  visão  de  que  tudo  cabe  na  arte  contemporânea  e  que  as 

tecnologias  vêm  somar  e  não  dividir,  conforme  se  percebe  em  grande  parte  das 

exposições de arte que compartimentam as produções. Nesse sentido, a discussão 

sobre  a  arte  computacional  como  arte  contemporânea  é  muito  ampla  e  muitas 

pesquisas  vêm  sendo  desenvolvidas  hoje  em  diferentes  esferas  acadêmicas, 

nacionais  e  internacionais.  “De  quem  e  do  que  somos  contemporâneos?” 

(AGAMBEN,  2009,  p.  57)  O  debate  sobre  o  que  é  arte  contemporânea  poderia 

acontecer  a  partir  desse  questionamento  a  fim  de  tentar  responder:  o  que  é 

contemporâneo  na  arte  contemporânea?  Conforme  Danto  (2006,  p.  15),  o 

contemporâneo  é  um  período  de  “liberdade  estética”  e  não  há  mais  um  limite 

histórico;  nessa  liberdade  estética  cabem  diversas  manifestações  que  transitam 

entre  o  tradicional  e  o  tecnológico.  Essa  liberdade  estética  também  está  na 

multiplicidade  das  produções,  nos  diferentes  suportes  e  principalmente  nos 

conceitos atribuídos à obra de arte. 

  As transformações da arte do século XX culminaram nessa multiplicidade de 

conceitos através de diferentes manifestações que são reconhecidas enquanto arte 

contemporânea. Conforme Cauquelin (2005, p. 11), a arte contemporânea não está 

associada “no sentido estrito do termo – a arte do agora, a arte que se manifesta no 

                                                        

14 Tradução livre da autora do original: Le nuove tecnologie, specialmente quelle informatiche, hanno 
trasferito  la  vita dalla  sostanza, dalla materia,  dall'hardware, al  codice, al  linguaggio,  ai  processi,  al 
software. L'arte  contemporanea che  impiega questi  linguaggi,  quella più  illuminata, opera proprio  in 
questa direzione. 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mesmo  momento  e  no  momento  mesmo  em  que  o  público  a  observa”,  mas  às 

mudanças  que  ocorrem  em  relação  aos  padrões  da  modernidade.  E  retomando  

Danto (2006, p. 15),  “o contemporâneo é, de determinada perspectiva, um período 

de  desordem  informativa,  uma  condição  de  perfeita  entropia  estética”  que  o  autor 

prefere chamar de arte pós-histórica. Essa volta sobre si mesma que ocorre na arte 

dissolve os estilos modernistas e faz cair por terra conceitos de estética vigentes até 

então,  bem  como essa  desordem do  sistema  (da  arte)  se manifesta  de  diferentes 

formas e amplia as possibilidades da arte através de novos meios e equipamentos 

computacionais. Conforme Kátia Canton, 

Elementos  herdados  do  modernismo  (...)  foram  incorporados  pela  arte 
contemporânea,  que,  por  sua  vez,  a  eles  acrescenta  uma  relação  de 
sentido, significado ou mensagem, criando, nos processos aglutinadores da 
obra contemporânea, uma narrativa  fragmentada,  indireta, que desconstrói 
as possibilidades de uma leitura única e linear (2009, p. 36).  

   Vários  fatores  contribuem  para  que  haja  uma  mudança  significativa  na 

estética  e  na  produção  artística  do  novo  milênio,  entre  eles  o  tempo  e  a 

materialidade  da  obra,  bem  como  sua  efemeridade  ocasionada  por  ambos.  De 

acordo com Agamben, a contemporaneidade 

é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo 
tempo,  dele  toma  distâncias; mais  precisamente,  essa  é  a  relação  com  o 
tempo  que  a  este  adere  através  de  uma  dissociação  e  um  anacronismo. 
Aqueles que  coincidem muito  plenamente  com a época,  que em  todos os 
aspectos  a  esta  aderem  perfeitamente,  não  são  contemporâneos  porque, 
exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar 
sobre ela (2009, p. 59). 

  O autor também faz referência ao tempo presente, com uma outra definição: 

contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele 
perceber  não  as  luzes,  mas  o  escuro.  Todos  os  tempos  são,  para  quem 
deles  experimenta  contemporaneidade,  obscuros.  Contemporâneo  é, 
justamente,  aquele  que  sabe  ver  essa  obscuridade,  que  é  capaz  de 
escrever mergulhando a pena nas trevas do presente (AGAMBEN, 2009, p. 
62-63).   

  Essa  obscuridade  que  se  manifesta  em  tudo  o  que  é  novo,  e  ainda  não 

assimilado  ou  aceito,  também  evidencia  a  condição  da  arte  computacional  no 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contexto  da  arte  contemporânea:  há  uma  produção  que  acontece  no  espaço  e 

tempo  presentes,  caracterizada  pelos  mecanismos  tecnológicos  disponíveis  e 

acessíveis nesse  tempo presente e que não encontra um  lugar de referência  junto 

aos seus pares no contexto da arte. 

  A  década  de  1970  vai  desencadear  experimentações  embrionárias 

envolvendo  as  tecnologias  na  arte,  como  o  uso  do  computador  na  produção  de 

vídeos e  instalações. Os estudos  feitos por  teóricos e  filósofos que  já pensavam o 

final  do  século  XX  não  poderiam  prever  que  a  arte  então,  iniciaria  uma  ligação 

estreita  com  os  processos midiáticos  ou  computacionais.  Porém,  no  decorrer  das 

próximas  décadas,  as  tecnologias  serão  responsáveis  por  inúmeros  processos  de 

transfiguração e tensão entre arte e vida. Essa relação entre arte e o cotidiano são 

percebidas  (de  outra  forma)  por  Capucci  (1996)  que  defende  que  as  tecnologias 

tornam a arte contemporânea mais interessante e mais próximas do homem através 

da interatividade: 

A  arte  interativa,  possibilitada  principalmente  pelo  uso  de  ferramentas 
tecnológicas, remove barreiras exclusivas e libera a ação do usuário, a sua 
resposta. Não há necessidade de autoridades que orientem a  fruição nem 
de  lugares  designados  de  escolha  (não  galerias  ou museus,  contexto  em 
que a  arte  costuma  sempre  ser  comemorada,  classificada,  protegida e  ao 
mesmo tempo confinada15 (CAPUCCI, 1996, p. 10). 

  A convivência das  tecnologias no cotidiano do homem o aproximam da arte 

que se utiliza dos mecanismos computacionais. Seria natural que essa proximidade 

também favorecesse a sua inclusão junto às instituições. No seu discurso, Capucci 

sutilmente contesta a autoridade das instituições que abrigam a arte, talvez por não 

manifestarem as aproximações entre as diversas categorias da arte contemporânea, 

                                                        

15  Tradução  livre  da  autora  do  original:  L’arte  interattiva,  resa  possibile  soprattutto  dall’impiego  di 
strumenti  tecnologici, elimina  le barriere esclusive e  libera  l’azione del  fruitore, La sua risposta. Non 
ho bisogno di autoritá che ne guidino  la  fruizione né di  luoghi deputati d’elezione(non Le gallerie o  i 
musei,  contesti  nei  quali  l‘arte  consueta  è  celebrata,  classificata,  protetta  e  nello  stesso  tempo 
confinata. 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incluindo  as  tecnologias  e  por  “confinarem”  a  arte  a  um  espaço  que  ao  mesmo 

tempo em que preserva, também afasta essa do público.  

  Periférica  e  gradativamente,  a  arte  produzida  a  partir  das  tecnologias 

computacionais  foi  criando  uma  base  de  sustentação  paralela,  independente  das 

demais manifestações da arte contemporânea e hoje, adentrando a segunda década 

do  século  XXI,  busca  ainda  o  seu  lugar  e  o  reconhecimento  junto  ao  sistema 

institucional  da  arte.  Mas  ainda  é  necessário  um  avanço  nas  discussões  que 

identificam a arte computacional no contexto da arte contemporânea, pois, não se 

trata  de  ter  diferentes  formas  de  arte  acontecendo  em  instâncias  diferentes  mas, 

concomitantemente e dentro do mesmo contexto da arte. É um desafio  chegar ao 

ponto  de  congruência  entre  as  manifestações  artísticas  já  reconhecidas  e  as 

tecnologias  computacionais  e  verificar  exatamente  onde  elas  se  cruzam,  pois  são 

novos  meios  (já  não  tão  novos)  interagindo  com  formas  já  aceitas  e  que  se 

encontram numa  posição  privilegiada  por  desfrutar  de  reconhecimento  no  sistema 

da arte.  

  As qualidades conceituais e materiais que envolvem as  tecnologias na arte, 

seu apelo  interativo e suas divergentes características estéticas  remetem a pensar 

nas  considerações  de  Capucci  (1996,  p.  92),  em  relação  ao  sistema  da  arte:  “o 

‘sistema da arte’ tem suas próprias regras, mais ou menos explícitas e codificadas, 

que  regulam  o  corpus,  associações  e  exclusões,  e  considera  corpos  estranhos 

aquelas formas de expressão que fogem aos cânones16. Entende-se que há o perigo 

de  se  convencionar  separações  por  categorias  de  produções,  criando  guetos  ou 

grupos que se diferenciam muito mais pela característica dos seus meios do que o 

apelo conceitual que constitui a obra. Essa ideia diz respeito a várias categorias da 

arte contemporânea e  também se aplica à arte computacional: muitos artistas que 

                                                        

16  Tradução  livre  da  autora  do  original:  Il  ‘sistema  dell’arte’possiede  proprie  regole,  più  o  meno 
esplicite  e  codificate,  che  ne  regolano  Il  corpus,  le  appartenenze  e  le  esclusioni,  e  considera  corpi 
estranei quelle forme espressive che fuoriscono dai canoni. 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poderiam estar  expondo em espaços de exposição  integrados a outras produções 

atuais  veem-se  direcionados  para  salas,  galerias  e  instituições  especiais, 

interessadas  e  capacitadas  para  abrigar  arte  computacional.  Talvez,  pelo  fato  das 

curadorias ou coordenadorias dos museus nem sempre encontrarem um ponto de 

diálogo entre as produções tecnológicas e as ações aos quais já estão habituados, 

além do desconhecimento técnico e conceitual sobre essa produção tecnológica. 

  Um  projeto  recente  que  exemplifica  um  diálogo  significativo  entre  as 

diferentes  produções  contemporâneas  foi  a  exposição  “Agora/Ágora  –  Criação  e 

Transgressão  em Rede”17,  ocorrido  em  2011  no Santander Cultural,  Porto Alegre, 

RS, sob a curadoria de Angélica de Moraes. A exposição propunha um espaço de 

criação interativa, no encontro entre o tempo e o espaço, envolvendo o espaço físico 

da exposição com artistas e diferentes linguagens artísticas (Figura 1) e a interação 

do público na rede, através de proposições colaborativas. 

Figura 1: Obras da Exposição “Agora/Ágora – Criação e Transgressão em Rede” 

     

Perry Bard, “Homem com uma  
câmera. O remake global” 2007 e 
curso. Videoinstalação e website 

Giselle Beiguelman, “Acima à 
direita”. Frames de Cinema 

Lascado, 2010. 

Fluxo de Ideias, 
www.agora.art.br/#/fluxo-ideias 

Fonte: Composição da autora a partir de http://issuu.com/estudionomade/docs/catalogo-projeto-agora 

                                                        

17  Conforme  o  site  da  exposição,  “Agora/Ágora”  “busca  provocar  a  reflexão  sobre  os  fenômenos 
contemporâneos  de  simultaneidade,  colaboração  e  interatividade,  tão  ligados  às  transformações 
promovidas  pelas  novas  tecnologias  digitais. Na  mostra  de  artes  visuais,  denominada  Instantâneo 
Simultâneo,  com obras em pintura,  escultura,  desenho,  filme,  vídeo,  fotografia  e  videoinstalação,  a 
curadora Angélica de Moraes  reúne artistas nacionais e  internacionais com  trabalhos que abordam 
uma mudança na nossa percepção do tempo. Na plataforma web, identificada como ÁGORA, a ideia 
proposta por Giselle Beiguelman, (...) é discutir propostas de artivismo e tecnologia social,  reunindo 
projetos com intensa contribuição em rede. http://www.agora.art.br/ acessado em 25/06/2013. 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 A exposição trouxe uma abrangência de conceitos da arte contemporânea e 

da contemporaneidade, e acenou para a amplitude dos meios e da forma com que 

eles podem ser integrados. Conforme Danto (2006, p. 15), “a arte contemporânea é 

por demais pluralista em  intenção e  realização para se permitir ser apreendida em 

uma  única  dimensão”.  O  contemporâneo  pede  a  multiplicidade,  a  diversidade,  o 

pluralismo e não o sectarismo. 

  E  pode-se  ainda  ampliar  a  questão  sobre  a  materialidade  e  a  pluralidade 

desses  conceitos  da  arte  contemporânea  entre  categorias,  analisando  o  foco  da 

exposição “Pintura Reencarnada”18, realizada em São Paulo, em 2005, também sob 

a  curadoria  de  Angélica  de  Moraes.  A  exposição  não  apresentou  nenhuma  obra 

computacional,  mas  introduziu  uma  discussão  significativa  no  campo  da  arte 

contemporânea sobre as narrativas e os conceitos que estão por trás das diferentes 

linguagens, nesse caso, a pintura. O conceito de pintura manifestou-se através de 

diferentes  suportes:  impressões  sobre  diferentes  materiais  como  lona  vinílica, 

tecidos,  adesivos  e  fotografias,  superfícies  tridimensionais  que  produzem  efeitos 

bidimensionais,  instalações  espaciais,  objetos,  vídeos  e  vídeo-instalações,  entre 

outros,  sendo  nenhuma  obra  em  pintura  propriamente  dita  (Figura  2).  E  quem 

poderia  dizer  que  não  se  tratava  de  uma  exposição  de  pintura?  A  exposição 

propunha  debater  o  lugar  da  pintura  na  arte  contemporânea  e  a  diversidade  de 

leitura sobre o conceito em si. “Não há progressão nas linguagens e gêneros visuais 

e  sim  novos  caminhos,  paralelos,  não  hierarquizados  diante  dos  anteriores.  Há 

apenas  arte.  Arte  que  nos  proporciona  percepções  aumentadas19  do  estar  no 

mundo”,  discursa a  curadora  (MORAES, 2005,  p.19). Esse pensamento  tem a  ver 

com os questionamentos acerca da materialidade das tecnologias  também. Pensa-

                                                        

18 A exposição “Pintura Reencarnada” aconteceu em 2005, no Paço das Artes, em São Paulo, com a 
curadoria de Angélica de Moraes e reuniu diferentes artistas brasileiros e de outras nacionalidades, 
com o objetivos de apresentar diferentes manifestações em torno do conceito de pintura.  
19 Conforme a curadoria da exposição, a origem de  “Pintura Reencarnada” encontra-se  “a partir do 
conceito de campo ampliado, de Rosalind Krauss”  (MORAES, 2005, p. 18), que  justifica pensar, da 
mesma forma, o campo expandido da pintura. 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se, cada vez mais que os meios devem justificar os fins e no caso das tecnologias, o 

fim se dá com os meios. 

Figura 2: Elida Tessler, Fundo de Rumor mais Macio que o Silêncio, 2003. 
Instalação: palha de aço colada e oxidada sobre a parede, coleção da artista. 

 

Fonte:http://www.canalcontemporaneo.art.br/e-nformes.php?codigo=223 

  E  sendo  a  arte  computacional  uma  manifestação  contemporânea,  os  seus 

suportes  tecnológicos  apresentam  conceitos  relativos  ao  pensamento  do  homem 

contemporâneo e suas relações com o mundo de hoje. As narrativas propostas pela 

arte  computacional  manifestam-se  sua  constituição.  Cada  linguagem  tem  a  sua 

particularidade e diferentes alcances para uma mesma narrativa. 

  Considerando  algumas  décadas  de  desenvolvimento  e  ampliação  dos 

conceitos tecnológicos desde a década de 1960, a arte computacional  já não pode 

mais ser considerada novidade nem deveria estar sendo pensada de forma isolada 

às  demais  manifestações  da  arte  contemporânea.  Priscila  Arantes  (2005,  p.25) 

desenvolve um pensamento em torno da produção tecnológica da arte e afirma que 

“não  é  uma  corrente  autônoma,  mas  parte  integrante  do  contexto  da  produção 

artística  contemporânea”.  Parte  dos  teóricos  ainda  percebe  uma  divisão  de 



 47 

categorias, onde a arte computacional muitas vezes aparece fora do conjunto amplo 

que envolve as outras formas de criação contemporânea.  

  Conforme  revela  Edmond  Couchot  “as  experimentações  artísticas  que 

recorrem  ao  numérico,  continuam  a  suscitar  um  debate  violento  e  apaixonado”  e 

estão longe de ser consenso no meio artístico. O autor é enfático: 

Finalmente há uma segregação que condena essa arte, e com ela todas as 
artes  que  repousam sobre  um substrato  tecnológico,  a  ocupar  um  lugar  à 
parte, isolado do resto da arte – o qual continua a fazer referência e a impor 
seu  sistema.  Raras  manifestações  são  consagradas  à  arte  numérica; 
inexiste  sua  conservação  ou  um  mercado  relativamente  livre  e 
independente  dos  constrangimentos  da  indústria.  Constata-se  a  ausência 
de uma reflexão crítica, estética e histórica aprofundada, a inconsistência do 
ensino;  faltam  apoios  institucionais  ou  privados,  salvo  algumas  exceções, 
que não são as mais notáveis. Enquanto  isso, o  interesse dos criadores e 
artistas por essas tecnologias não cessa de crescer, o número de obras não 
cessa de aumentar e se diversificar (2003, p. 13). 

A abordagem de Couchot corrobora a intenção desta pesquisa em demarcar 

onde  está  sendo  conservada  a  arte  computacional  no Brasil  e  questionar  sobre  o 

lugar  que  vem  ocupando  no  campo  da  arte  contemporânea  e  nos  museus 

brasileiros,  bem  como  o  desinteresse  em  promover  sua  inclusão  nos  acervos  e  a 

ausência no mercado de arte, questões que serão debatidas mais adiante. 

 

 

1.2  TECNOLOGIAS  COMPUTACIONAIS  NA  ARTE:  ANOTAÇÕES  SOBRE 

GENEALOGIA 

 

Desde  a  invenção  da  fotografia  no  século  XIX,  o  homem  conta  mais 

fortemente  com o  auxílio  das máquinas  para  a  produção  de  imagens,  objetivando 

primeiramente,  as  possibilidades  de  representação  da  realidade.  Artistas  e 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fotógrafos das vanguardas artísticas do início do século XX utilizaram-se de recursos 

técnicos e de novos suportes para a construção da imagem, causando uma ruptura 

com os tradicionais códigos de representação. Man Ray é um dos principais artistas 

a fazer da fotografia uma linguagem artística ao desvinculá-la da representação da 

natureza criando suas raiografias (Figura 3). 

Figura 3 - Man Ray, Rayografia 

 

Fonte: MARTIN, 1982, p. 144. 

Da fotografia ao cinema e os avanços tecnológicos da imagem em movimento 

fazem surgir o vídeo, que desde a sua invenção, na segunda metade do século XX, 

passa a ser pensado como uma nova linguagem no campo da arte e a videoarte é 

uma das primeiras manifestações envolvendo as chamadas novas tecnologias (não 

computacionais).  Artistas  como  Nam  June  Paik  mudaram  a  visualidade  da  arte, 

promovendo  um  novo  olhar  sobre  a  imagem  em movimento  e  inserindo  os meios 

eletrônicos  aos  processos  criativos  (Figura  4).  Nesse  processo  de  mudanças  da 

imagem, ocorre uma revolução tecnológica, que conforme Michael Rush (2006, p. 2), 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é  a  vanguarda  final  do  século  XX,  “aquela  arte  que  engaja  a  revolução  mais 

duradoura em um século permeado por revoluções”, e assim, a arte computacional 

foi tão significativa quanto à maioria das mudanças que ocorrem na arte durante as 

vanguardas.  O  real  passa  a  ser  virtual,  obras  passam  a  ser  interativas  e  as 

inovações  tecnológicas  conduzem  a  arte  para  um  engajamento  com  outras  áreas 

técnicas  e  científicas,  abrindo  discussões  significativas  sobre  o  papel  da  arte  no 

século XXI e suas relações mais próximas com o homem contemporâneo. 

Figura 4 - Nam June Paik. TV Buddha (1974). Instalação  
com circuito fechado de vídeo e escultura de bronze 

 

 

Fonte: http://www.paikstudios.com/gallery/1.html acessado em 22 jan 2012. 

O uso das tecnologias computacionais na arte começa a ter maior visibilidade 

após mais de cinquenta anos de experimentações e resultados envolvendo diversas 

manifestações e, percebe-se que lentamente o panorama vai mudando; os estudos 

atuais pretendem preencher os espaços vazios que ainda se apresentam. Edward 

Shanken  evidencia  essa  condição  das  tecnologias  na  arte  e  sua  relação  com  os 

artistas em sua coletânea sobre a arte e os meios eletrônicos até 2009, e afirma que 

os 

artistas sempre usaram os materiais e  técnicas mais avançadas para criar 
seu trabalho. Quando suas visões necessitaram meios e métodos que não 
existiam, eles  inventaram o que era necessário para  realizar seus sonhos. 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Assim, como a pintura a óleo em 1400 e como a fotografia de cinco séculos 
mais  tarde,  uma  nova  tecnologia  tornou-se  tão  amplamente  adotada  que 
ganhou aceitação  como um meio  artístico  convencional. No  nosso  tempo, 
as  tecnologias  eletrônicas  têm  se  tornado  tão  difundidas  que  é  difícil 
imaginar a música contemporânea produzida sem instrumentos elétricos ou 
imaginar um autor escrevendo ou um arquiteto projetando sem o auxílio de 
um  computador.  No  entanto,  com  poucas  exceções,  a  Arte  Eletrônica 
permaneceu  sub-reconhecida  nos  principais  discursos  de  arte.  Isso  é 
verdade, apesar das histórias profundamente entrelaçadas de  tecnologia e 
arte,  e  as  realizações  impressionantes  de  artistas  contemporâneos  cujas 
práticas  abraçaram e  contribuíram para  o  desenvolvimento  de  tecnologias 
emergentes. Essa  falta de  reconhecimento começou a mudar  (SHANKEN, 
2009, p. 11)21. 

E  nessa  emergência  do  reconhecimento  das  tecnologias  na  arte,  torna-se 

fundamental  discutir  o  lugar  da  arte  computacional  na  produção  contemporânea. 

Levantamentos bibliográficos como os de Shanken vêm contribuir com as pesquisas 

e com a ampliação do pensamento sobre as tecnologias no atual contexto da arte. 

  Tendo como antecedente mais  remoto a Revolução  industrial, a  (r)evolução 

tecnológica computacional manifestada no século XX aproxima o homem da ação de 

viver a obra, mais do que da ação contemplativa em relação à arte tradicional. Não 

se trata de colocar em cheque a ideia da contemplação, já que essa é fundamental 

na  ligação entre o homem e a obra, mas as tecnologias vão aproximá-lo, colocá-lo 

dentro  da  obra,  de  tal  forma  que  a  interação  passa  a  ser  uma  das  grandes 

qualidades  atribuída  às  tecnologias  computacionais.  As  características  da  arte 

computacional implicam em novas relações de tempo e espaço pois, sempre que um 

                                                        

21 Tradução  livre da autora, no original: Artists have always used  the most advanced materials and 
techniques  to create  their   work. When  their  visions  required media and methods  that did not exist, 
they invented what was needed to realize their dreams. Sometimes, as with oil paint in the 1400s and 
with  photography  five  centuries  later,  a  new  technology  became  so  widely  adopted  that  it  gained 
acceptance as a conventional artistic medium. In our own time, electronic technologies have become 
so pervasive that it is hard to imagine contemporary music produced without electric instruments or to 
imagine  an  author  writing  or  an  architect  designing  without  the  aid  of  a  computer.  Yet,  with  few 
exceptions, electronic arts has remained under-recognized in mainstream art discourses. This is true 
despite  the deeply entwined histories of  technology and art, and  the  impressive accomplishments of 
contemporary  artists  whose  practices  have  both  embraced  and  contributed  to  the  development  of 
emerging technologies. That lack of recognition has begun to change. 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novo  meio  se  apresenta  na  arte  ocorrem  novas  dinâmicas  em  relação  às 

manifestações  anteriores  por  conta  dos  seus  atributos  tecnológicos.  A  história  da 

tecnologia  na  arte  está  sendo  escrita,  e  assim  pretende-se  ampliar  as  discussões 

que  acrescentem  o  conhecimento  do  campo  específico  da  arte  contemporânea  e 

suas  tecnologias. Conforme Frank Popper  (1993), a origem da arte  computacional 

situa-se em 1952, quando Ben F. Laposky (U.S.A.) usou um computador analógico e 

um tubo catódico oscilógrafo para a composição de Electronic Abstractions  (Figura 

5). 

Figura 5 -  Ben F. Laposky, Electronic Abstractions , 1953. 

 

Fonte: http://www.netart-history.com/?p=244 

Surge a imagem numérica criada a partir das tecnologias computacionais. De 

acordo  com Couchot  (2003,  p.  157),  o  numérico  “rompe  as  relações  que  ligam  a 

imagem,  o  objeto  e  o  sujeito”  sendo  que  “a  imagem  não mantém mais  nenhuma 

ligação  física  nem  energética  com  o  real”.  Apresenta-se  uma  nova  realidade 

baseada em cálculos e números que vai possibilitar uma mudança na construção e 

na percepção da imagem. Para o autor,  

a  imagem  numérica  não  é  mais  o  registro  de  um  traço  deixado  por  um 
objeto  preexistente  pertencendo  ao  mundo  real  (traço  ótico,  no  caso  da 
fotografia, do cinema ou do vídeo, ou traço físico resultante do encontro do 
pincel e da tela na pintura); ela é o resultado de um processo em que a luz é 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substituída  pelo  cálculo,  a  matéria  e  a  energia  pelo  tratamento  da 
informação (2003, p. 163-164).  

  Geralmente  associa-se  as  imagens  da  arte  com  a  sua  materialidade,  sua 

plasticidade e/ou  constituição  física;  a  imagem numérica deixa de  lado a natureza 

concreta,  constituindo-se  a  partir  de  dados  imateriais  produzidos  por  um 

computador,  e  assim,  cabe  pensar  na  mudança  de  pensamento  sobre  a  sua 

natureza e seus modos de existência.  

  As  primeiras  exposições  de  arte  computacional  só  acontecem  nos  Estados 

Unidos  em  196522,  quando  os  artistas  se  utilizavam  do  computador  como  uma 

ferramenta para criação de imagem. Conforme A. Michael Noll, inicialmente  

o  computador  só  foi  usado  para  copiar  efeitos  estéticos  (...)  facilmente 
obtidos  com  o  uso  de  meios  de  expressão  convencionais...  O  uso  de 
computadores  nas  artes  ainda  tem que produzir  algo  que  se  aproxime de 
experiências estéticas inteiramente novas (apud RUSH, 2006, p. 166).  

  O uso inicial das técnicas de computação era experimental e direcionava-se à 

criação  de  novas  imagens.  O  processo  de  descoberta  envolvendo  as  novas 

tecnologias que surgiam tornava-se tão atraente quanto os processos inventivos que 

ocorriam paralelamente em outras áreas.  

  Sendo  uma  tecnologia  nova  e  utilizada  com  fins  artísticos,  o  computador 

ainda  era  visto  como  um  instrumento,  uma  ferramenta  comparada  aos  meios 

tradicionais como o pincel e o lápis, mas Noll (Figura 6) já pensava na possibilidade 

de  inovação  que  surgiria  com  o  passar  dos  anos  e  que  se  concretizaria  na  arte 

computacional hoje. É só na década de 1990 que essas previsões viriam acontecer 

de forma efetiva. A acessibilidade dos computadores ampliou a produção com o seu 

uso  e  tornou-se  um  novo  recurso  para  os  artistas  que  começam  a  experimentar, 

inicialmente enquanto ferramenta e mais tarde, como suporte.  

 

                                                        

22  Conforme  Rush  (2006,  p.  166),  em  1965,  a  Galeria  Howard  Wise  de  Nova  York  apresentou 
Computer-Generated Pictures, incluindo obras de artistas como A. Michael Noll e Bela Julesz. 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Figura 6 -  A. Michael Noll, Gaussian Quadratic, 1962. 

 

Fonte: http://digitalartmuseum.org/noll/artworks_02.htm acessado em 09/12/2012 

  Outro pioneiro em arte computacional é o artista mexicano Miguel Chevalier 

que,  em  1990,  desenvolve  uma  obra  que  visualmente  remete  à  “materialidade  da 

arte computacional, “Anthropometry”, 1990 (Figura 7). 

Figura 7 -  Miguel Chevalier, Anthropometry, 1990. 

 
Fonte: RUSH, 2006, p. 175 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 Conforme  Rush  (2006,  p.  175),  “as  linhas  graficamente  compostas  nesta 

imagem  computadorizada  sugerem  o  interminável  sistema  de  cabos  elétricos 

necessários  para  o  funcionamento  de  computadores  em  todo  o mundo”.  Naquele 

momento,  a  imagem  apresenta  a  realidade  computacional,  ela  serve  como 

reveladora  do  meio.  Após  mais  de  quinze  anos  produzindo  com  tecnologias 

computacionais, Chevalier apresenta uma das suas obras atuais mais significativas:  

“Ultra-nature”,  apresentada  no  evento  Emoção  Art.ficial  4.023,  realizado  pelo  Itaú 

Cultural/SP, em 2008. Instalada na Estação de Metrô Paraíso (Figura 8), próxima ao 

local do evento, a obra consistia na projeção de um jardim virtual com seis espécies 

de  plantas  digitais  coloridas,  onde  cada  uma  delas  apresentava  uma  evolução,  a 

partir  de  suas  características  genéticas  pré-definidas  e  pela  interação  do  público 

que,  ao  transitar  diante  de  sensores  colocados  no  corredor  de  passagem  da 

estação, fazia ocorrer a polinização nas plantas e o seu crescimento, além de novas 

florações.  

Figura 8 - Miguel Chevalier, Ultra-Nature, 2008.  
Estação de Metrô Paraíso, SP. 

 

Fonte: Fotografia de Silvana Boone, 2008. 

                                                        

23 http://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2825, acessado em 25/02/2011. 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 A obra de Chevalier apresenta-se como um  trabalho poético, cujo  tema é a 

natureza recriada numa manifestação tecnológica interativa. Tal poética ganha uma 

expressividade que nenhum outro recurso poderia traduzir visualmente, assim como 

a ação interativa do público que no seu trânsito pelo espaço - o local é uma estação 

de  metrô  por  onde  circulam milhares  de  pessoas  por  dia  -  é  o  responsável  pelo 

nascimento, crescimento, movimento e, enfim, morte das plantas.  

  Os  mecanismos  tecnológicos  hoje  possibilitam  o  acontecimento  da  obra. 

Inicialmente, o  computador deveria estar evidenciado como suporte para um dado 

resultado,  e  no  caso  da  imagem,  ela  tornava-se  autônoma.  Hoje,  obras 

computacionais  se  apresentam enquanto máquinas de  construção  conceitual. Não 

há distinção entre conceito e instrumento. 

  Waldemar Cordeiro, no Brasil, é um dos precursores da arte computacional e 

flertou conceitualmente com alguns novos meios nos anos 1960. Foi “o pioneiro que 

abriu espaço para a  tecnologia eletrônica”  (VENTURELLI,  2004, p.  35). A obra  “O 

beijo”  (Figura 9), um objeto eletromecânico que simula o movimento de abertura e 

fechamento de uma boca é  um dos objetos  que Cordeiro  cria  na busca de novos 

suportes e o movimento, referenciado pela Arte Cinética.  

Figura 9 - Waldemar Cordeiro, O beijo, 1967. Objeto eletromecânico e fotografia p&b 
sobre papel, 50x45,2x5ocm. Repr. fotográfica Romulo Fialdini. Col. MAC-USP. 

 

 

Fonte: http://www.cibercultura.org.br/tikiwiki/tiki-index.php?page=O+Beijo acessado em 15 jan. 2013 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 As investigações de Cordeiro vão conduzi-lo aos meios computacionais e às 

primeiras  imagens produzidas através da  combinação de  letras,  números e outros 

caracteres. Essas imagens são referenciais para a história da arte computacional no 

Brasil,  já  que  demarcam  a  utilização  do  computador  no  processo  criativo  e  nos 

resultados,  tais  como  a  obra  “A mulher  que  não  é  BB”,  de  1971  (Figura  10).  As 

relações entre arte e a  tecnologia computacional começam a ganhar a atenção de 

artistas/pesquisadores  ligados  a  universidades  brasileiras  que  passam  a 

desenvolver  projetos  embrionários  e  pesquisas  envolvendo  o  campo  da  arte  e  da 

ciência nos anos 1980/90 e que mais tarde levarão para fora do meio acadêmico o 

debate sobre esses novos processos artísticos. 

Figura 10: Waldemar Cordeiro, José L. Aguirre / Estevam R. Serafim.  
A mulher que não é B.B., 1971. impressão por computador, 61 x 44,5 cm.,  

Col. família Cordeiro. 
 

 
Fonte: http://www.cosacnaify.com.br/loja/interna.asp?cod=240&codigo_categoria=2&language=pt 
 

  E  ao  final  do  último  século,  as  inovações  tecno-científicas  tornam-se 

responsáveis  por  resultados  obtidos  na  produção  da  visualidade  contemporânea 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mediada pelas máquinas. Os  recursos computacionais oportunizaram  facilidades e 

rapidez na criação e desenvolvimento visual. Segundo Rush (2006), o uso cada vez 

maior  do  microcomputador  desencadeou  a  manipulação  de  imagens,  a  partir  de 

fotografias,  por  exemplo,  e  aproximaram-se  da  linguagem  computadorizada.  As 

tecnologias computacionais e o uso de softwares na produção em arte trouxeram um 

ganho  significativo  para  o  trabalho  de  artistas  que  se  utilizam dessas  ferramentas 

nos  seus  processos  criativos,  pois  ampliaram  o  campo,  facilitaram  processos  que 

até então eram manuais e que muitas vezes não ofereciam qualidade de finalização. 

     

 

1.3 TECNOLOGIAS EM TEMPOS HIPERMODERNOS24 

 

Diferentes  tecnologias  têm  sido  utilizadas  ou  incorporadas  à  produção 

artística nos últimos dois séculos: de início, a inserção e consolidação da fotografia 

junto  às  artes  visuais,  depois  o  surgimento  do  cinema,  da  televisão,  do  vídeo  e 

posteriormente da informática vão mudar os conceitos da arte institucionalizada até 

o  século  XIX.  A  Revolução  industrial  provocou  transformações  em  todos  os 

segmentos da vida humana e a arte foi afetada, principalmente pelo fato de que as 

máquinas começam a ser percebidas como uma ampliação da mão nos processos 

criativos do homem, principalmente com a fotografia, no final do século XIX e início 

do século XX. 

A partir  dos anos 1960,  imagens de diferentes naturezas passam a  traduzir 

apelos  e  conceitos  manifestados  pela  sociedade,  tais  como  multiplicidade, 

simultaneidade,  citação,  apropriação,  repetição,  efemeridade,  descontinuidade, 

colagem e  fragmentação que,  entre  outros passam a  ser  identificados  também na 

                                                        

24 Referência ao título do livro “Tempos Hipermodernos” de Gilles Lipovetsky (2004). 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produção artística contemporânea. O período que compreende as últimas décadas 

do século XX25 é chamado de pós-modernidade por muitos teóricos ou, conforme o 

filósofo  francês  Gilles  Lipovetsky  de  hipermodernidade,  que  argumenta  sua 

discordância sobre o termo pós-modernidade:   

O  neologismo  pós-moderno  tinha  um  mérito:  salientar  uma  mudança  de 
direção,  uma  reorganização  em  profundidade  do modo  de  funcionamento 
social  e  cultural  das  sociedades  democráticas  avançadas.(...)  Ao  mesmo 
tempo,  porém,  a  expressão  pós-moderno  era  ambígua,  desajeitada,  para 
não dizer vaga.  Isso porque era evidentemente uma modernidade de novo 
gênero a que tomava corpo, e não uma simples superação daquela anterior 
(2004, p.52). 

 

Para  o  teórico,  o  termo  hipermodernidade  apresenta  o  período  como  uma 

atualização  da  modernidade  e  não  como  a  superação  indicada  pela  pós-

modernidade,  denominação  anterior  ao  termo  de  Lipovetsky.  E  enquanto  debate 

sobre os conceitos que definem o período, Arthur Danto (2005, p. 7) afirma que “não 

mais  existe  um  plano  estranho  a  realidades  artísticas  distintas,  nem  são  essas 

realidades tão distantes uma da outra”. O consumismo e a inovação tecnológica em 

diversos âmbitos da sociedade, ligados aos meios de comunicação de massa, fazem 

parecer  que  vive-se  em  uma  nova  era,  quando,  na  verdade,  ocorre  um  avanço 

dentro de um mesmo processo em movimento. Para téoricos como Harvey (1992), 

Vattimo  (1992)  e  Jameson  (1996),  a  pós-modernidade  manifesta  o  fim  da 

modernidade.  

E  sob  um  ângulo  diferente,  Lipovetsky  lança  uma  outra  discussão  sobre  o 

final do século XX pois, segundo ele, o prefixo “pós” sugere um passado e uma nova 

direção, uma ruptura com algo anterior, porém, a questão não é a superação de uma 

época, mas a movimentação e a mudança de alguns conceitos. As  ideias da pós-

modernidade,  recorrentes  na  década  de  1990,  discutidas  e  debatidas  no  meio 

acadêmico e em vasta bibliografia, foram caindo em desuso nos últimos anos, pois 
                                                        

25 Percebe-se, historicamente que as características inovadoras no campo da arte tornam-se mais 
evidentes a partir dos anos 1970. 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apesar de todas as teorias, foi sendo percebido que o indivíduo contemporâneo não 

abriu  mão  do  seu  passado  moderno  nem  tampouco  rompeu  com  ele,  mas  se 

reapresentou  e  deu  continuidade  ao  que  já  havia  se  estabelecido  (LIPOVETSKY, 

2004).  

E  na  arte  isso  também  acontece.  Conforme  Kátia  Canton  (2009,  p.  36),  “a 

produção  contemporânea  não  é  de  negação,  como  foi  a  produção  moderna  de 

vanguarda. As experimentações do século XX  foram apreendidas e  incorporadas”. 

Não se trata de pensar uma nova era, mas, de pensar a continuidade de um período 

histórico em processo, engajado com as inovações que se apresentam, de tal forma 

que não é necessário  romper com as estruturas vigentes, mas,  reapresentá-las de 

outra  forma  que,  conforme  o  autor,  intensifica  o  que  já  estava  em  andamento.  O 

mundo se torna hiper:  

hipercapitalismo,  hiperclasse,  hiperpotência,  hiperterrorismo, 
hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto – o que mais não é hiper? O 
que mais não expõe uma modernidade elevada à potência superlativa? Ao 
clima  de  epílogo  segue-se  uma  sensação  de  fuga  para  adiante,  de 
modernização  desenfreada,  feita  de  mercantilização  proliferativa,  de 
desregulamentação  econômica,  de  ímpeto  técnico-científico,  cujos  efeitos 
são tão carregados de perigos quanto de promessas. Tudo foi muito rápido: 
a coruja de Minerva anunciava o nascimento do pós-moderno no momento 
mesmo  em  que  se  esboçava  a  hipermodernização  do  mundo 
(LIPOVETSKY, 2004, p. 53). 

O termo hipermodernidade implica na potencialização do existente. A partir da 

rapidez26  e  das  transformações  do  mundo,  ao  pensar  o  termo  hipermodernidade 

associado  às  tecnologias  na  arte,  potencializa-se  a  época  anterior  ao  invés  de 

romper com ela,  implicando na mudança dos conceitos que ainda são vigentes no 

final do século XX. A teoria de Lipovetsky traduz a realidade vivida pelo homem no 

terceiro  milênio  e,  por  consequência,  sua  produção  artística.  No  contexto  das 

mudanças  tecnológicas  que  ocorrem  nas  últimas  décadas,  ressalta-se  que  há  um 

                                                        

26  A  rapidez  é  uma  das  “Seis  propostas  para  o  próximo  milênio”  (CALVINO,  1991),  conferências 
escritas  por  Italo  Calvino,  em  1985.  Além  da  rapidez,  ele  apresenta  a  leveza,  a  exatidão,  a 
visibilidade, a multiplicidade e a consistência, sendo que a última não foi descrita pelo autor por conta 
da sua morte antes de finalizar a publicação. 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avanço  em  relação  ao  pensamento  moderno.  Para  Lipovetsky,  chega-se  a  uma 

segunda modernidade que, sem ser contrária ao que existia até então, alicerça-se 

em  “três  axiomas  constitutivos  da  própria  modernidade  anterior:  o  mercado,  a 

eficiência  técnica,  o  indivíduo”  o  que  ele  chamará  de  modernidade  consumada 

(2004,  p.  54).  Para  o  homem  contemporâneo  torna-se  necessária  a  utilização  de 

meios  que  acompanhem  o  pensamento  caracterizado  pela  pluralidade  de 

acontecimentos que são gerados ao seu redor como a rapidez de envio e recepção 

das  informações  via  computador  e  mais  recentemente,  no  gerenciamento  das 

atividades  diárias  mediadas  por  diferentes  tecnologias,  na  transmissão  de  dados 

através  da  internet,  celulares,  entre  outros  inúmeros  acontecimentos  tecnológicos 

que mudam as vivências a cada dia. 

Com a globalização e o avanço da  indústria da  informática nas décadas de 

1990 e 2000, as tecnologias ganharam acessibilidade de grupos cada vez maiores 

através do uso do computador e de outros equipamentos eletrônicos que hoje fazem 

parte do cotidiano do homem, nas suas atividades diárias e essenciais, na utilização 

doméstica, comercial e industrial. Tudo isso também se reflete na arte, e a presença 

das tecnologias na produção artística contemporânea se apresenta como uma nova 

proposta e uma nova linguagem cada vez mais constante nas exposições. Conforme 

Belting, 

na  arte  contemporânea  a  realidade  das  mídias,  assim  como  antes  a 
realidade  da  natureza,  também  incita  o  artista  à  reflexão  de  um  mundo 
presente  de  signos  e  aparência.  A  arte moderna  começou  a  questionar  a 
natureza  como  superfície  da  experiência  sensível.  A  arte  contemporânea 
prossegue  essa  análise  com  a  interrogação  das  mídias  técnicas  que 
produzem  uma  realidade  de  informação  própria    entre  o  nosso  olhar  e  o 
mundo (2006, p. 243). 

E  seguindo  a  análise  de  Belting,  o  conceito  de  hipermodernidade  vem  de 

encontro  à  continuidade  de  processo  oferecida  pelas  tecnologias  na  arte.  Não  há 

uma  ruptura na produção artística do século XX, mas, um processo em constante 

desenvolvimento e que, portanto, potencializa o que já foi feito anteriormente. 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1.4 ARTE COMPUTACIONAL E OUTRAS NOMENCLATURAS27  

 

Dada  a  abrangência  em  torno  da  produção  tecnológica  na  arte  e  das 

inúmeras  formas  às  quais  é  denominada,  considera-se  fundamental  definir  e 

justificar as outras nomenclaturas frente à adotada. O termo arte  computacional, 

escolhido para nomear o objeto desta pesquisa, já conceituado no início deste texto, 

não  é  consenso  entre  os  teóricos  e  no  contexto  da  pesquisa  é  utilizado  de  forma 

específica a  fim de viabilizar as discussões  relativas aos acervos  contemporâneos 

brasileiros. É provável que o questionamento sobre um nome de consenso para a 

produção de arte contemporânea que usa as tecnologias continue acontecendo por 

algum tempo, sem que se encontre um denominador comum pois, passados mais de 

cinco décadas desde que o computador vem sendo usado na criação artística, ainda 

assim há confusão para que se entenda de que tipo de arte se está falando.  

Boa parte das publicações sobre arte computacional introduz o assunto com a 

dificuldade de encontrar um termo que seja completo e adequado que dê conta de 

abrigar  todas  as  características  dessa  forma  de  produção  artística.  Porém, muitas 

terminologias utilizadas até então não se enquadram e, ao definir o objeto de estudo 

desta  pesquisa,  optou-se  pelo  termo  arte  computacional,  delimitando  obras 

produzidas  através  dos  sistemas  computacionais.  A  partir  desse  recorte,  são 

analisadas  manifestações  artísticas  cujos  processos  envolvem  a  tecnologia 

computacional  e  seus  modos  de  apresentação  também.  Não  são  incluídas 

manifestações  artísticas  que  recorrem  à  tecnologia  digital,  tais  como  fotografia 

digital, vídeo digital,  instalações artísticas que recorrem a ambos, mas que mesmo 

se servindo das tecnologias computacionais de alguma forma, não necessitam delas 

para sua apresentação final enquanto obra. Várias terminologias foram descartadas, 

tais  como  arte/tecnologia,  arte  eletrônica,  artemídia,  entre  outras,  por  serem 
                                                        

27  As  outras  nomenclaturas  serão  destacadas  em  negrito  na  sua  primeira  aparição  no  texto,  por 
opção da autora. 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passíveis  de  inúmeras  leituras,  mesmo  que,  de  alguma  forma,  manifestem  o 

pensamento criador no início do terceiro milênio, através de diferentes meios.   

  As inovações tecnológicas existem desde a Antiguidade. Frank Popper (1993) 

inicia  seu  livro  art.of.the.electronic.age  trazendo  as  raízes  da  arte  eletrônica  e 

enfatizando  a  direta  influência  da  técnica  e  da  tecnologia  na  arte  a  partir  da 

Revolução Industrial. 

Um momento significativo no  início da passagem da era da arte mecânica 
para a eletrônica ocorreu em 1968, quando Pontus Hulten reuniu uma série 
de obras de base tecnológica no Museu de Arte Moderna de Nova York, sob 
o título "A Máquina sendo vista ao final de era mecânica ". Esta exposição 
também continha um concurso organizado pela EAT (Experimentos em Arte 
e Tecnologia) e foi vencido por Heart Beats Dust (1968)28, de Jean Dupuy, 
no  qual  uma  série  de  artistas  apresentaram  algum  trabalho  altamente 
tecnológico avançado (POPPER, 1993, p. 20).29 

 

O que Popper (1993) determina como arte eletrônica apresenta mecanismos 

tecnológicos  que  confrontam-se  com  as  técnicas  vigentes  na  década  de  1960, 

antecipando  as  mudanças  conceituais  que  virão  na  sequência  histórica  com 

diferentes mídias artísticas e o uso do computador na arte.  
                                                        

28  “Poeira,  batimentos  cardíacos  :  Pirâmide Cone”:  Em  uma  caixa  preta  retangular,  uma  janela  ao 
nível  do  olho  se  abre  para  um  cubo  de  24",  que  abriga  a  escultura.  A  forma  é  criada  pela  poeira 
empurrando-se em um cone de luz. O pó é Lithol Rubine, um pigmento vermelho brilhante escolhido 
pela sua capacidade de permanecer suspensas no ar por  longos períodos. O impulso é conseguido 
através  das  batidas  do  coração  amplificadas  por  um  estetoscópio  em  anexo  ou  uma  gravação 
contínua  de  batimentos  cardíacos  jogado  em  um  alto-falante  montado  diretamente  em  uma 
membrana de borracha esticada na qual a poeira assenta. Pontus Hulten.Tradução livre da autora do 
original Heart Beats Dust: Cone Pyramid”  In  a  black  rectangular  box,  a window at  eye  level  opens 
onto a 24' cube which houses the sculpture. The form is created by thrusting dust up  into a cone of 
light. The dust is Lithol Rubine, a brilliant red pigment chosen for its ability to remain suspended in air 
for  long periods. The  thrust  is achieved by amplified heart-beats  from an attached stethoscope or a 
continuous  loop  tape  recording  of  heartbeats  played  on  a  speaker mounted  directly  under  a  tightly 
stretched rubber membrane upon which the dust sits.Pontus Hulten. 
29  Tradução  livre  da  autora,  do  original:  “A  significant  early  moment  in  the  passage  from  the 
mechanical  to  the electronic age art  occurred  in 1968 when Pontus Hulten assembled a number of 
technological-based works at The Museum of Modern Art in New York under the title “The Machine as 
Seen at  the End of  the Mechanical Age”. This exhibition also contained a competition organized by 
EAT ( Experiments in Art and Technology) and won by Jean Dupuy’s Heart Beats Dust(1968), in wich 
a number of artists showed some highly advanced technological work”. 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Figura 11 -  Jean Dupuy, Heart Beats Dust. 

1968. Cone Pyramid.  
Photograph: Terry Stevenson 

 

 
 
 

 
Figura 12 -  Jean Dupuy, Heart Beats 

Dust ,1968. Cone Pyramid. 
Photograph: Tee Lustica 

 
 
 

Fonte: http://www.medienkunstnetz.de/works/hearts-beats-dust 

 
No  Brasil,  um  dos  termos  usados  para  caracterizar  a  arte  produzida  pelas 

mídias tecnológicas é artemídia. Conforme Arlindo Machado,  

o vocábulo “ARTEMÍDIA”, forma aportuguesada do inglês “media arts”, tem 
se  generalizado  nos  últimos  anos  para  designar  formas  de  expressão 
artística  que  se  apropriam  de  recursos  tecnológicos  das  mídias  e  da 
indústria  do  entretenimento  em  geral,  ou  intervêm  em  seus  canais  de 
difusão,  para  propor  alternativas  qualitativas.  Strictu  sensu,  o  termo 
compreende,  portanto,  as  experiências  de  diálogo,  colaboração  e 
intervenção  crítica  nos  meios  de  comunicação  de  massa.  Mas,  por 
extensão, abrange também quaisquer experiências artísticas que utilizem os 
recursos  tecnológicos  recentemente desenvolvidos, sobretudo nos campos 
da eletrônica, da informática e da engenharia biológica. Incluímos, portanto, 
no âmbito da artemídia não apenas os  trabalhos realizados com mediação 
tecnológica  em  áreas  mais  consolidadas,  como  as  artes  visuais  e 
audiovisuais, literatura, música e artes performáticas, mas também aqueles 
que  acontecem  em  campos  ainda  não  inteiramente  mapeados  –  como  a 
criação  colaborativa  baseada  em  redes,  as  intervenções  em  ambientes 
virtuais  ou  semivirtuais,  a  aplicação  de  recursos  de  hardware  e  software 
para a geração de obras  interativas, probabilísticas, potenciais, acessáveis 
remotamente  etc.  Nesse  sentido,  “artemídia”  engloba  e  extrapola 
expressões  anteriores,  como  “arte  &  tecnologia”,  “artes  eletrônicas”,  “arte-
comunicação”, “poéticas tecnológicas” etc (2007, p. 7-8). 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Considera-se o termo artemídia bastante abrangente e com sentido amplo na  

comunicação  de massa,  trazendo  consigo  referências  que  envolvem muito mais  a 

comunicação  do  que  a  arte,  pois  centraliza  sua  intenção  no  conceito  de  mídia. 

Mesmo  já  tendo  sido  incorporado  por  alguns  artistas  e  teóricos,  tais  como  Nara 

Cristina  Santos  (2004)  que  utiliza  essa  nomenclatura  em  sua  tese  de  doutorado, 

escrita porém, como “arte mídia”, com as palavras separadas, o termo hoje, não dá 

conta das questões conceituais apresentadas nesta pesquisa.  Em proximidade com 

esse  termo,  Priscila  Arantes  (2005)  utiliza  a  expressão  “arte  em  mídias  digitais”, 

justificada na abrangência das   

formas de expressão artísticas que se apropriam de  recursos  tecnológicos 
desenvolvidos pelas  indústrias eletrônico-informáticas e que disponibilizam 
interfaces  áudio-tátil-moto-visuais  propícias  para  o  desenvolvimento  de 
trabalhos artísticos, seja no campo das artes baseadas em rede  (on-line e 
wireless),  seja  na  aplicação  de  recursos  de  hardware  e  software  para  a 
geração de propostas estéticas off-line (2005, p. 24-25). 

  Assim,  sugere-se  que  o  termo  artemídia  seja  muito  amplo  e,  ao  mesmo 

tempo, um agregador de diferentes  tipos de mídias que  também separa umas das 

outras através de nomenclaturas menores. Matuck e Antonio (2009, p. 8) utilizam o 

termo  para  denominar  o  livro  que  reúne  “produções  acadêmico-artístico-culturais 

que  trabalham  com a  convergência  de  linguagens, mídias  e  tecnologias,  a  fim  de 

instigar comunidades de pensamento e reflexão sobre a cultura digital”  

  O  termo  new  media  art  é  normalmente  usado  em  publicações 

internacionais e congrega parte das produções tecnológicas, aqui para nós traduzido 

como novas mídias na arte ou arte das novas mídias. Inicialmente, esse teria 

sido o  termo escolhido para denominar o objeto desta pesquisa,  tendo chegado à 

denominação mais  simples  de  novas  mídias,  porém,  após  as  investigações  em 

torno  da  arte  e  da  tecnologia,  considera-se  que  seja  o  termo  esteja  muito 

desgastado  pelo  tempo:  após  décadas  de  produção  ou  utilização  na  arte,  não  há 

mais  a  novidade  que  o  termo  expressa.  O  termo  “novas”,  aqui,  já  não  significa 

exatamente aquilo que entende-se por recente, atual, novo, mas o determinante de 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uma  mudança  significativa  naquilo  que  considerava-se  avançado  em  termos  de 

tecnologia na criação artística. As tecnologias que se manifestam na arte a partir do 

final  dos  anos  1980  -  embrionárias  nos  anos  1960/70  -  já  têm  uma  trajetória 

significativa para ganhar um espaço no contexto da arte contemporânea, portanto, o 

termo “novo” já não cabe na proposta.  

  Também pode-se dizer que a  fotografia, o cinema e o vídeo surgiram como  

tecnologias novas e continuam sendo usadas como  tecnologias de criação, mas a 

essas,  há  tempos  já  não  cabe  o  adjetivo  “novas”,  por  serem  reconhecidas  no 

sistema  da  arte.  O  suporte  da  arte  mudou,  sua  materialidade  se  expandiu  e  os 

conceitos tornaram-se cambiáveis à medida em que as tecnologias podem promover 

mudanças que até então não eram passíveis de serem executadas. 

Segundo Tribe e Jana (2006, p. 6), o termo em inglês new media art engloba 

outros  nomes  como  “arte  digital”,  “arte  computacional”,  “arte multimídia”  e/ou  “arte 

interativa”  e,  para  os  autores,  new  media  art  são  "projetos  que  fazem  uso  de 

tecnologias  emergentes  e  de mídia,  preocupados  com  as  possibilidades  culturais, 

políticas  e  estéticas  dessas  ferramentas".  É  um  termo  abrangente  que  amplia  as 

possibilidades  de  discussão  em  torno  das  produções  de  arte  que  se  utilizam  do 

computador, e que podem promover a interação a partir dos recursos utilizados. Os 

teóricos Grahan  e Cook  (2010),  em  produção  sobre  curadorias  no  contexto  atual, 

também  utilizam  a  nomenclatura  new  media  art,    para  discutir  os  processos 

curatoriais  que envolvem a arte  produzida  com  tecnologias  computacionais,  assim 

como Christiane Paul, curadora americana que usa o  termo para abrigar as várias 

formas  de  arte  que  se  apresentam  hoje  através  das  tecnologias.  De  acordo  com 

Paul  (2008,  p.  1),  as  chamadas  novas  mídias  são  uma  parte  cada  vez  mais 

importante  das  práticas  artísticas  contemporâneas,  desafiam  o  mundo  da  arte 

tradicional, seus métodos habituais de apresentação e documentação, bem como a 

sua abordagem à coleção e preservação. 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Para  Lev Manovich  (2005),  novas mídias  são  objetos  culturais  que  usam  a 

tecnologia  computacional  digital  para  distribuição  e  exposição:  internet,  sites, 

multimídia, jogos, cd-roms, dvd, realidade virtual e os efeitos especiais gerados por 

computador  assim  como  as  instalações  interativas  e  outras  formas  de  criação 

tecnológica  que  vêm  surgindo  constantemente.  A  posição  de Manovich  coloca  as 

novas  mídias  como  arte  computacional  e  serve  como  referência  ao  grau  de 

abrangência desta pesquisa. Nesse caso, o termo poderia ser utilizado se houvesse  

consenso  por  parte  dos  teóricos  do  campo  da  arte  e  da  tecnologia,  o  que  não 

acontece  conforme  a  percepção  de  outros  pesquisadores  da  área,  alguns  

especificados aqui. 

  Conforme Paula Perissinotto, curadora, co-fundadora e organizadora do FILE- 

Festival Internacional de Linguagens Eletrônicas,  

genericamente, “Novas Mídias” significa um meio de comunicação baseado 
em  tecnologia  digital  com  acesso  à  Internet.  Durante  as  duas  últimas 
décadas  esta  tecnologia  tem  causado  mudanças  substanciais  que 
transformaram o meio de  comunicação,  sua distribuição e  seu  sistema de 
regulação. Novas Mídias  também  tem sido empregado para designar uma 
nova categoria das artes visuais aos projetos de arte que envolve uma base 
tecnológica digital. A história da arte se concretiza através de identificar, de 
categorizar,  de  interpretar,  de  descrever  e  de  pensar  os  trabalhos  de  arte 
(2008, p. 35) 

Assim  como  o  termo  artemídia,  a  associação  do  termo  “mídias”  com  a 

comunicação  também  é  um  ponto  negativo  para  o  seu  uso  nesta  tese,  já  que  a 

interpretação  que  se  faz  das  “mídias”  artísticas  não  é  a  mesma  das  “mídias” 

enquanto meio de comunicação.  

A palavra mídia geralmente é associada à tecnologia, mas pode ser pensada 

como  meio,  forma,  instrumento  ou  suporte  da  criação,  não  necessariamente 

computacional. Assim, novas mídias “foram” os novos meios utilizados para produzir 

arte  nas  últimas  décadas.  Entende-se,  neste  contexto,  que  as  novas  mídias  são 

instrumentos,  ferramentas  que  servem  a  determinados  fins  na  arte  e  que  têm 

características próprias que não podem ser trocadas por outras tecnologias. Utiliza-
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se um tipo de mídia em detrimento de outro, ou seja, as técnicas ou as tecnologias 

são utilizadas de acordo com os objetivos da criação, da mesma forma que a tinta 

aquarela se presta a um tipo de resultado pictórico que jamais a tinta a óleo poderá 

produzir. Desde a fotografia e sua passagem de imagem estática para imagem em 

movimento  no  cinema,  há  um  aprimoramento  das  tecnologias,  chegando 

posteriormente às telas da televisão e do computador que, mais do que nunca, hoje, 

transcendem o universo imagético pensado há mais de cem anos. 

  A  partir  das  diferentes  nomenclaturas  abordadas,  optou-se  então,  usar  a 

expressão  arte  computacional,  situando  o  leitor  na  produção  que  se  dá 

objetivamente  através  de  sistemas  computacionais  e  que  resultam  em  diversas 

formas materiais  e  i-materiais  de produzir  arte.  Toda a  pesquisa está  centrada na 

produção  que  necessariamente  exige  a  utilização  de  sistemas  computacionais  na 

sua concepção e apresentação, bem como são fundamentais para a sua existência 

presente  e  futura.  Porém,  apesar  das  afirmativas  por  parte  de  teóricos  e  críticos 

sobre a arte computacional e sua contextualização na arte contemporânea, percebe-

se grandes lacunas nesse tipo de manifestação nos museus de arte contemporânea. 

É exatamente nesse sentido que essa pesquisa pretende colocar em debate o lugar 

das  tecnologias  na  arte  a  partir  da  investigação  dessa  lacunas  em  alguns  dos 

museus de arte contemporânea do Brasil. 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O museu constrói uma história cultural ao tratar seus 
objetos independentemente tanto das condições 

materiais da própria época desses objetos               
quanto das do presente. 

 
Douglas Crimp 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2. MEIO E MANUTENÇÃO  COMO  

PROBLEMÁTICAS PARA A CONSERVAÇÃO DA  

ARTE COMPUTACIONAL NOS ACERVOS  

DOS MUSEUS BRASILEIROS  

 

  Ao  pensar  o  lugar  da  arte  computacional  nos  acervos  dos museus  de  arte 

contemporânea  brasileiros,  é  necessário  analisar  os  elementos  que  implicam  na 

condição da obra: a sua materialidade implicada pelo tempo da sua duração ou da 

sua efemeridade existencial, bem como a conservação da obra e de que forma ela 

será mantida ou perpetuada na história.  

  Numa  obra  de  arte  computacional,  o  aparato  técnico  é  fundamental  para  o 

acontecimento da obra. Como nos diversos tipos de produção, o público geralmente 

não  tem noção dos  investimentos em pesquisas  interdisciplinares e da quantidade 

de  equipamentos  necessários  para  que  ocorram  as  interfaces  entre  si  e  as 

tecnologias. Muitas  obras  são  desenvolvidas  a  partir  de  sistemas  computacionais, 

mas  também  utilizam  sistemas  mecânicos,  instalações  robóticas,  mecanismos 

industriais  entre  outros  suportes  que  tornarão  a  obra  finalizada.  Alguns  artistas 

preferem deixar a estrutura visível, se o espaço é adequado à proposta, mas, nem 

sempre isso é possível. Cada instalação se submete ao lugar expositivo, ou seja, ao 

contrário  de  outros  objetos  artísticos  que  são  inalteráveis,  algumas  instalações  se 

modificam de acordo com o espaço e, em muitos casos, a obra quase se transforma 

em outra  obra  pois,  ao mudar  o  tamanho das  paredes,  do  chão,  a  quantidade de 

material  usado,  o  espaço  de  circulação  das  pessoas,  a  configuração  da  obra  se 

modifica e a recepção do público também será diversa.  

  O lugar da obra de arte computacional nos museus será pensado a partir de 

uma  análise  quanto  à  sua  materialidade  e  constituição  física,  bem  como  nas 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implicações em relação ao tempo de existência da obra, fundamental para definir a 

condição  de  uma  obra  dentro  de  um  museu.  Não  se  trata  de  pensar  apenas  o 

espaço  físico  da  obra,  mas  o  espaço  virtual  que  abriga  os  inúmeros  conceitos 

presentificados  via  computador,  tais  como  o  ciberespaço.  Esse  termo  surgiu  pela 

primeira  vez  em 1984  no  livro  ficcional Neuromancer,  de William Gibson  (2003)  e 

disseminado por Pierre Levy  (2000, p. 92), definido pelo autor como o  “espaço de 

comunicação aberto pela  interconexão mundial dos computadores e das memórias 

dos  computadores”  e  enfatiza a questão da  codificação digital  e  o  caráter  fluido e 

virtual da informação no ciberespaço.  

  Termos  como  invisível,  imaterial,  desmaterializado,  citados  por  Anne 

Cauquelin  (2008)  são  comuns  de  serem  pronunciados  diante  de  uma  obra 

computacional. Contrariando a materialidade do corpo, do palpável e do visível, as 

tecnologias  servem  como  mediadoras  de  uma  realidade  imaterial.  No  que  diz 

respeito  ao  lugar,  a  arte  computacional  pode  fazer  uso de um espaço  virtual  para 

tornar concreta determinada obra.    

  Durante  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  foi  necessária  uma  investigação 

pontual sobre a existência de obras computacionais nos acervos dos museus de arte 

no Brasil, considerando as diferentes interpretações quanto à nomenclatura usada e 

situando  os  envolvidos  no  que  seria  analisado  como  arte  computacional.  Como 

metodologia  de  pesquisa,  optou-se  por  fazer  o  primeiro  contato  com  os  museus 

através do acesso on-line, nos sites e páginas oficiais30, recorrendo posteriormente 

ao  contato  via  e-mail,  telefone  e  visitação  in  loco,  com  entrevista  presencial. 

Inicialmente,  as  entrevistas  visavam  corroborar  os  argumentos  desta  tese,  no 

sentido de verificar os entraves causados pela manutenção dos equipamentos e os 

procedimentos  que  cabem  ao  museu  para  preservação  de  uma  obra  dessas  no 

                                                        

30  Importante  registrar  que  nem  todos  os museus  pesquisados  possuem web página  específica  do 
museu, sendo alguns deles vinculados aos sites dos órgãos governamentais, tais como as prefeituras 
aos quais são subordinados. 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acervo.  Verificou-se  também  certo  desconhecimento  por  parte  dos  profissionais 

envolvidos na conservação dos acervos, dos processos que envolvem a produção 

de arte computacional. A partir de alguns relatos obtidos e pela própria ausência das 

obras  na  grande  maioria  dos  acervos  pode-se  compreender  algumas  das  razões 

pelas quais as obras de arte computacional não se fazem presentes nas coleções ou 

porque  ainda  não  são  prioridades  nas  listas  de  aquisições  dos  museus 

contemporâneos. 

 

 

2.1  UM  RECORTE  SOBRE  OS  ACERVOS  DE  ARTE  COMPUTACIONAL  NOS 

MUSEUS DE ARTE DO BRASIL 

   

  Ao iniciar as investigações em torno das obras de arte computacional que se 

encontram nos museus, foi necessário pensar a abrangência da pesquisa e se seria 

possível analisar uma parte significativa dos museus brasileiros para poder chegar a 

algumas considerações,  tanto quantitativas quanto qualitativas. Optou-se por  fazer 

um recorte sobre os museus de arte (contemporânea) no Brasil a fim de comprovar 

a  existência  de  acervos  recentes  em  arte  computacional.  Será  percebido  que  a 

investigação tem primeiramente um caráter quantitativo, destacando os museus em 

diferentes  estados  do  Brasil,  e  assim  apresentar  um  recorte  sobre  a  realidade  da 

arte computacional nos acervos brasileiros.  

  Foram considerados trinta museus para a checagem inicial sobre a existência 

dessas obras junto aos seus acervos. De imediato foi percebido, já nas informações 

fornecidas pelos sites que a maioria dos museus nem faz referência à categoria de 

arte  computacional  (nenhum  indicativo do gênero  relacionado à  tecnologia)  ou um 



 72 

outro termo equivalente31. No primeiro contato através dos sites, foi elaborada uma 

lista  com  os  principais  museus  dos  país,  principalmente  aqueles  que  já  têm  

reconhecimento  enquanto  instituição,  para  posteriormente,  investigar  museus  de 

cidades  do  interior  e  com menor  abrangência, mas  que,  pelo  nome,  caberia  uma 

primeira investigação.  

  Como  critério  inicial  foi  considerado  o  nome  do  museu  e  selecionados  os 

museus  intitulados  “museu  de  arte  contemporânea”,  porém,  à  medida  em  que  a 

investigação ia sendo ampliada, percebeu-se que outros museus intitulados “museu 

de  arte  moderna”  e  “museu  de  arte”,  teriam  em  seus  acervos  obras  de  arte 

contemporânea  e  que,  na  verdade,  não  existe  um  relação  direta  entre  as 

nomenclaturas dos museus e as composições de acervo. Essa questão que envolve 

a constituição dos acervos e a relação com a designação do museu é apresentada 

por Oliveira  (2010,  p.  13)  :  “acervos que absorveram não apenas a  chamada arte 

contemporânea,  mas  também  variações  da  arte  moderna,  acadêmica,  popular  e 

tantas  outras  nomenclaturas  da  área”.  Não  cabe  nesta  pesquisa  questionar  a 

essência  de  cada  acervo,  mas  investigar  a  existência  ou  ausência  da  arte 

computacional em cada um dos acervos aqui mencionados. 

  O MON, Museu Oscar Niemeyer, por exemplo, não se enquadra em nenhum 

dos  nomes.  Também  foram  desconsiderados  os  demais  museus,  cujo  foco 

declarado seja o histórico ou o popular,  ou museus que  tenham uma abrangência 

específica  da  arte  como  é  o  caso  do  Museu  Nacional  de  Belas  Artes  no  Rio  de 

Janeiro e da Pinacoteca de São Paulo. 

  Os museus investigados são apresentados em ordem alfabética no quadro a 

seguir (Tabela 1) identificando as cidades e estados onde se localizam, seguido de 

                                                        

31 Alguns museus dividem os acervos por categorias: pintura, escultura, desenho, gravura, fotografia, 
entre  outros;  alguns museus  optam  por  apresentar  os  artistas  em  ordem  alfabética,  constando  as 
imagens das obras; alguns museus não  informam nada sobre o acervo no site; em alguns museus 
encontra-se  a  informação  da  quantidade  de  obras,  enquanto  outros  não mencionam nada  sobre  o 
acervo. 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um  mapa  do  Brasil  (Figura  13)  onde  visualmente  percebe-se  a  abrangência 

geográfica da pesquisa: 

Tabela 1: Lista dos museus brasileiros investigados. 

Sigla  Museu  Cidade/Estado 
 

1. MAC Goiás  Museu de Arte Contemporânea  de Goiás  Goiânia, GO 
2. MACPE  Museu de Arte Contemporânea  de Pernambuco   Olinda, PE 
3. MAC Itajahy 
Martins 

Museu de Arte Contemporânea  Itajahy Martins 
 

Botucatu, SP 

4. MACBA  Museu de Arte Contemporânea da Bahia   Senhor do Bonfim, BA 
5. MAC USP   Museu de Arte Contemporânea da Universidade de 

São Paulo 
São Paulo, SP 

6. MACC  Museu de Arte Contemporânea de Campinas   Campinas, SP 
7. MARCO 
 

Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do 
Sul  

Campo Grande, MS 

8. MAC Niterói   Museu de Arte Contemporânea de Niterói  Niterói, RJ 
9. MACS  Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba   Sorocaba, SP 
10. MACPA  Museu de Arte Contemporânea do Paraná   Curitiba, PR 
11. MACRS   Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul  Porto Alegre, RS 
12. MACCE  Museu de Arte Contemporânea Dragão do Mar de Arte 

e Cultura 
Fortaleza, CE 
 

13. MAC Feira  Museu de Arte Contemporânea Feira de Santana   Feira de Santana, BA 
14. MAC Jataí  Museu de Arte Contemporânea Jataí   Jataí, GO 
15. MAP  Museu de Arte da Pampulha  Belo Horizonte, MG 
16. MABE  Museu de Arte de Belém   Belém, PA 
17. MAB  Museu de Arte de Brasília  Brasília, DF 
18. MAG  Museu de Arte de Goiânia   Goiânia, GO 
19. MAL  Museu de Arte de Londrina  Londrina, PR 
20. MARP  Museu de Arte de Rio Preto   São  José  do  Rio 

Preto, SP 
21. MASC  Museu de Arte de Santa Catarina   Florianópolis, SC 
22. MASP  Museu de Arte de São Paulo  São Paulo, SP 
23. MAES  Museu de Arte do Espírito Santo   Vitória, ES 
24. MAR  Museu de Arte do Rio   Rio de Janeiro, RJ 
25. MAMAM  Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães  Recife, PE 
26. MAMBA   Museu de Arte Moderna da Bahia   Salvador. BA 
27. MAM 
Campinas 

Museu de Arte Moderna de Campinas   Campinas, SP 

28. MAM RJ  Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro   Rio de Janeiro, RJ 
29. MAV  Museu de Artes Visuais do Maranhão   São Luís, MA 
30. MON  Museu Oscar Niemeyer, Curitiba, Paraná  Curitiba, PR 
 

  Mesmo  percebendo,  após  pesquisa  inicial  on-line,  que  alguns  museus  não 

tinham uma abrangência significativa no campo da arte contemporânea, decidiu-se 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manter  o  nome  na  lista,  para  constar  como  dado  quantitativo.  Não  foram 

investigadas  instituições  com  outras  características  que  diferem  daquelas 

apresentadas  pela  maioria  dos  museus,  bem  como  museus  universitários  que 

podem privilegiar produções acadêmicas, com exceção do MAC USP32. 

Figura 13: Mapa do Brasil identificando os museus investigados                               
em seus respectivos estados33. 

 

Fonte: autoria própria 

                                                        

32 O MAC USP, apesar de ser um museu vinculado à Universidade de São Paulo,  tem um histórico 
significativo  enquanto  instituição  museológica  e  tem  um  acervo  que  vai  além  das  relações 
acadêmicas,  contando  com  um  conselho  curatorial  formado  por  profissionais  com  reconhecimento 
nacional e internacional. 
33 Os números que identificam os museus não estão localizados sobre as suas respectivas cidades, 
apenas dentro do estado, situando-os no contexto maior do país. 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 A partir do momento em que foi percebido que pouquíssimos museus tinham 

obras de arte computacional nos seus acervos e a fim de aprofundar a pesquisa e 

obter  dados  mais  consistentes  em  relação  a  essas  ausências  constatadas  nos 

museus, foram escolhidos oito museus para um contato maior, através de entrevista 

escrita  ou  presencial  com  os  seus  responsáveis.  Optou-se  em  não  apresentar  as 

respostas de  forma  literal, mas uma análise a partir dessas  respostas para  fins de 

contribuição para elucidar a problemática da pesquisa. 

  Dadas  as  circunstâncias  que  envolvem  todas  as  instituições,  optou-se  pelo 

anonimato das  respostas e dos  referidos museus,  considerando que o objetivo da 

pesquisa  não  é  focalizar  um  ou  outro  museu  em  especial,  mas  colher  dados  no 

conjunto  de  instituições  investigadas  e  instigar  pensar  sobre  o  não-lugar  da  arte 

computacional nos museus brasileiros.  No Anexo, constam algumas das entrevistas 

fornecidas por escrito, correspondentes a alguns dos museus destacados através de 

números. 

  Foram  formuladas  sete  perguntas  de  igual  teor  para  os  representantes  dos 

acervos  dos  museus;  alguns  responderam  presencialmente  enquanto  outros 

enviaram suas respostas por e-mail. As questões solicitadas foram as seguintes: 

1. Quando aconteceu a criação do museu? Ao longo desse tempo, em torno 

de quantas exposições foram realizadas?  

2. Há o registro de obras produzidas com tecnologias computacionais entre as 

exposições  realizadas  pelo museu ou  alguma  exposição  específica  sobre 

ARTE COMPUTACIONAL?  

 3. Como se dá a política de aquisições de obras para o acervo do museu e 

quais os critérios considerados para as escolhas das obras adquiridas? 

4.  Quantas  obras  produzidas  com  tecnologias  computacionais  o museu 

possui no acervo?   

5.  Qual  a  razão  para  a  referida  quantidade  ou  para  a  ausência  de  arte 

computacional no acervo? 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6. Qual a posição do museu, ou a sua opinião sobre a arte computacional no 

contexto da arte contemporânea?  

7.  A  porcentagem  de  obras  em  arte  computacional  dos  museus  de  arte 

contemporânea, em geral, é relativamente pequena se comparada às formas 

tradicionais de arte. Na sua opinião, qual o por quê dessa ausência?  

  A  partir  das  respostas  obtidas  pelos  oito  museus  questionados,  foram 

organizadas as respostas às questões,  a fim de analisar o contexto: 

Tabela 2: Relação museu/obras/exposições 

Museus  Museu 
1 

Museu 2  Museu 3  Museu 
4 

Museu 
5 

Museu 6  Museu 
7 

Museu 
8 

Data início  1996  1991/92  1963  1985  1959  1957  2002  1998 
Exposições realizadas  100+  100+  indefinido  280+  640+  indefinido  196+  180+ 
Exposições com obras 
computacionais 

Sim 
7 

Sim 
1 

indefinido  Não  Não  indefinido  Sim  Sim 
1 

Obras computacionais no acervo  0 
 

0  1  0  0  0  0  0 

Entrevista  ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok  ok 

 

  O  museu  1,  existente  desde  1996,  no  conjunto  das  exposições  que 

ocorreram desde a sua inauguração - mais de cem - pouco mais de uma dezena de 

exposições incluíram obras com diferentes mídias e tecnologias computacionais. De 

acordo  com  o  Chefe  da  Divisão  de  Acervo,  considerando  a  arte  computacional 

enquanto  novas  mídias  na  arte  (o  museu  utiliza  a  referência  “novas  mídias”),  o 

museu não possui obras no acervo, conta apenas com fotografias e vídeos advindos 

de processos digitais. Levando em conta a política de aquisições para o acervo do 

museu: alguns critérios são considerados para a escolha das obras adquiridas, tais 

como a relevância do artista na cena artística; o potencial do artista (em se tratando 

de um artista emergente); a importância da obra dentro de certos grupos do acervo 

sendo que as obras em geral, são  incorporadas por meio de aquisições via editais 

financiados publicamente (Funarte, Secretaria Estadual de Cultura etc.), doações ou 

ainda,  solicitadas  diretamente  junto  aos  artistas.  As  obras  adquiridas  pelo  museu 

privilegiaram outras linguagens que não as tecnológicas. A partir do acesso ao setor 

de catalogação e biblioteca do museu, verificou-se constar cinco obras como “novas 



 77 

mídias” porém, elas não se encaixam ao perfil (três vídeos digitais e duas obras com 

técnicas  mistas)34.  Mesmo  que  as  obras  fossem  condizentes  com  a  categoria 

discutida,  a  quantidade  de  obras  que  estariam  presentes  no  acervo seria  quase 

insignificante se comparada às outras obras conservadas pelo museu.  

  Um  dos  motivos  dados  à  inexistência  das  tecnologias  nos  acervos  é  a 

questão  da  conservação  das  obras.  Para  a  Diretora  do  Acervo  do  museu  1,  é 

positiva  a  entrada  das  tecnologias  no  museu,  porém,  “novas  tecnologias  ficam 

‘obsoletas’  rapidamente”  e  esta  ainda é  uma  realidade que deverá  ser  discutida e 

ampliada junto aos museus de arte contemporânea. 

  O museu  2,  tem uma história de vinte anos. Ao  longo desse  tempo,  foram 

realizadas cerca de cem exposições. Desde a inauguração do museu, em 1992, as 

exposições privilegiam “uma produção mais  formal”; conforme o Diretor do museu 

2, há poucos  registros de obras produzidas com  tecnologias computacionais entre 

as exposições realizadas pelo museu 2, sendo algumas produções em som, vídeo 

e fotografia digital.  

  Por  sua  vez,  o  acervo  do museu  não  possui  nenhuma  obra  com  o  caráter 

computacional.  Ao  ser  questionado  sobre  a  razão  para  a  ausência  dessas 

tecnologias  no  acervo,  o Diretor  responde  que  “a  instituição  tem  várias  razões  de 

estrutura”: não há espaço para armazenamento do acervo, condições  de adquirir e 

de  conservar  as  obras  e  que  se  tivesse,  o  museu  não  dispõe  de  técnicos 

especializados neste tipo de acervo. Ainda conforme o Diretor, “a tecnologia também 

é um risco administrativo por que estraga, por que tem que ter alguém para operar 

no âmbito da exposição, (...) isso é uma preocupação constante”. Da mesma forma, 

o  museu  não  conta  com  recursos  tecnológicos  para  manter  uma  exposição  com 

diferentes  tecnologias, bem como enfatiza que seria muito difícil o armazenamento 

                                                        

34 Ressalta-se que para o desenvolvimento da pesquisa não  foram consideradas as produções em 
fotografia  digital,  nem  obras  em  vídeo,  pois  entende-se  que  tais  linguagens  não  necessitam  de 
tecnologias computacionais para sua existência, conforme apresentado na página 61. 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de tais obras em função do espaço físico do museu, ainda sem uma sede própria. 

Na opinião do Diretor, a produção no seu estado ainda não é expressiva entre os 

artistas, sendo uma produção relativamente pequena em relação a outras regiões do 

país. 

  Questionado  sobre  as  tecnologias  no  contexto  da  arte  contemporânea,  o 

Diretor do museu 2 considera que existe um certo medo em relação às tecnologias, 

e que o público ainda é muito conservador. Outro motivo também pode ser a falta de 

informação,  “uma  dificuldade  digital,  existe  um  analfabetismo  digital”.  Além  dos 

entraves relacionados à estrutura física e financeira dos museus, ele justifica que as 

instituições são conservadoras e ainda não estão abertas a receber este tipo de arte 

e complementa: “esses artistas tem um papel muito importante, eles trazem o novo, 

eles  portam  a  invenção  mas  vai  ter  sempre  o  medo,  porque  a  gente  vive  numa 

sociedade  conservadora,  tradicional”.  O  acervo  do  museu  2  ainda  não  possui  

obras de arte computacional.       

  O museu  3  também traz a mesma realidade sobre a ausência de obras de 

arte  computacional  no  seu acervo. De acordo  com o Documentalista do museu,  é 

difícil encontrar, não só no museu 3, mas nos bancos de dados de outros museus, 

um filtro com uma pesquisa técnica por autor ou obra digital, dentro da catalogação. 

Não há um filtro para identificar obras que foram feitas a partir de tecnologia digital 

ou computacional, ou que dependa de uma interface digital para sua apresentação.  

  Para  o  Documentalista,  um  dos  problemas  que  se  apresenta  para  a 

constituição dos acervos de  tecnologias computacionais ou similares é que nem o 

museu,  nem  o  artista  está  preparado,  pois  ainda  não  existe  uma  cultura  para  a 

conservação  das  obras:  o  artista  não  sabe  o  que  significa  uma  obra  estar  numa 

coleção  e  como  serão  seus  modos  de  exibição  a  partir  da  coleção.  Quanto  às 

doações, não há rigor quanto à sua documentação, no que se refere à transferência 

da posse daquele objeto para o museu, direito de uso de imagem, modo de exibição, 

qual a técnica utilizada pelo artista, se é perecível ou se vai durar. 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 Essas  são  questões  mencionadas  pelo  Documentalista  do  museu  3,  no 

momento em que apresenta os  fatos sobre a situação dos acervos em  relação às 

tecnologias, ainda minguadas ou inexistentes nos acervos nacionais:  

Quando o artista doa uma obra para o museu, ele apresenta um memorial 
descritivo  de  como  é  feita  a  obra,  quais  os materiais  utilizados,  o  suporte 
que deve  ser  dado,  a previsão dos problemas,  obsolescência do material, 
ele prevê atualização daquilo? Ele autoriza? Eu acho que não. Acho que a 
maioria  dos  artistas  faz  a  obra,  mas  não  pensa  em  como  será  sua 
preservação,  como  remontar  a mesma  posteriormente,  como  descrever  o 
históricos de cada montagem que ele já fez.35 

 

  A  questão  que  envolve  montagem  e  mesmo  a  utilização  de  um  memorial 

descritivo  talvez não seja o problema maior, mas sim, a previsão de como a obra 

poderá  ser  exibida  ou  executada  no  futuro,  sem  o  acompanhamento  do  artista 

criador  e  sua  conservação  e  constante  atualização,  no  que  diz  respeito  aos 

equipamentos,  tanto  hardware  como  software,  o  que  difere  muito  das  obras 

tradicionais  que  só  necessitam  de  espaço  adequado  para  armazenamento  que 

garantam sua integridade.   

  Em relação à aquisição das obras, a política para aquisição de novas obras 

no museu  3  é  determinada  pelo  conselho  deliberativo  do museu,  presidido  pelo 

Diretor  e  por  uma  comissão  escolhida  para  decidir  sobre  o  que  será  adquirido  ou 

aceito como doação, já que muitos artistas oferecem suas obras, mas nem tudo é de 

interesse  do  museu.  “Não  existe  uma  política  normatizada,  mas  as  obras  são 

incorporadas  a  partir  de  uma  discussão  e  conhecimento  por  parte  da  comissão  e 

finalmente  aceita  pelo  conselho  deliberativo”,  conforme  o  documentalista. 

Finalizando,  menciona  os  problemas  que  são,  talvez,  os  mais  importantes  para 

justificar  as  ausências  das  obras  nos  acervos  contemporâneos:  o museu  não  tem 

obras de arte computacional talvez por uma questão de manutenção, conservação, 

                                                        

35 Entrevista realizada com em 18/07/2012. 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de atualização e mesmo pela relação do museu com o artista. Seria importante que 

tudo fosse bem documentado e previstas alterações e mudanças na obra. 

  Assim,  percebe-se  que  para  o museu  3,  o  entrave  para  o  acervo  da  arte 

computacional  é  exatamente  a  sua  natureza  tecnológica,  quanto  às  questões  de 

conservação e na manutenção das  suas  características originais que acabam não 

sendo mantidas pela falta de documentação.  

  O museu 4, criado em 1985, realizou mais de duzentos e oitenta exposições 

nas suas dependências, além da parceria com outros espaços na cidade de origem. 

Em  algumas  exposições  foram  exibidas  obras  produzidas  com  tecnologias,  tais 

como áudio, vídeo e projeções analógicas e digitais, de acordo com a Responsável 

pelas  Coleções  do  museu36.  O  museu  4  não  possui  no  acervo  obras  com 

tecnologias computacionais. A ausência da arte computacional no acervo se dá por 

vários fatores: um deles é o fechamento do museu em 2007, porém, mesmo antes, o 

museu já enfrentava dificuldades. 

   Seguindo  a  política  de  aquisições  de  obras  para  o  acervo  do  museu,  a 

Responsável pelas coleções explica que as obras do museu 4 foram adquiridas por 

meio  dos  diversos Salões  de  Arte,  doações  de  artistas  e  de  instituições.  Ao  ser 

questionada sobre sua posição em relação à arte computacional no contexto da arte 

contemporânea, responde que “as novas tecnologias são bem vindas porque abrem 

a  possibilidade  do experimento,  do  novo,  da  interação  com o  observador,  que  em 

vez  de apenas  contemplar, pode também participar  da  obra”.  Em  relação  às 

ausências  da  arte  computacional  nos  museus,  a  Coordenadora  acredita  que  as 

tecnologias  estão  sendo  utilizadas  gradativamente,  na  medida  em 

que essas tecnologias avançam e que em pouco tempo, todos os museus terão em 

seus acervos obras que se utilizam das mídias digitais.  

                                                        

36 Entrevista realizada por e-mail, em 02 de maio de 2012. 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 Esse  pensamento  é  positivo  quanto  à  inserção  da  arte  computacional  nos 

acervos, mas  a  realidade  que  os museus  apresentam  hoje,  conforme  vem  sendo 

percebido no contato com os museus ainda está distante das suas previsões. 

  O museu  5  foi criado em 1959 e em sua  trajetória são contabilizadas mais 

de  640  exposições  e  conforme  entrevista  com  a  Coordenadora  do  Núcleo  de 

Museologia,  o  museu  nunca  realizou  uma  exposição  específica  de  arte 

computacional  e  destaca  que  no  acervo  do  museu  encontram-se  imagens 

consideradas  “compugrafias”,  porém,  a  Coordenadora  informa  que  não  sabe  “até 

que  ponto  este  conjunto  de  imagens  está  comprometido  com  a  estética 

computacional”.  Ao  ser  questionada  sobre  a  quantidade/ausência  de  arte 

computacional no acervo, a coordenadora acredita que  “esta  linguagem ainda não 

despertou a devida atenção dos diretores/curadores do museu”. 

  Em  relação  às  aquisições,  o  museu  5  possui  um  Conselho  Consultivo  e 

Curatorial  que  decide  sobre  as  obras  que  serão  adquiridas  e  que  de  forma  geral, 

dialogam com o acervo  já existente na  instituição. Ao ser questionada sua opinião 

sobre  a  arte  computacional  no  contexto  da  arte  contemporânea,  a  coordenadora   

faz  a  observação  de  que  as  tecnologias  são  ferramentas  de  produção,  e  em  um 

futuro  próximo,  poderão  ser  consideradas  um  estilo  artístico  e,  segundo  ela,  tudo 

concorre  para  que  a  arte  computacional  se  transforme  em  uma  técnica  artística 

como as demais. 

  Pode-se  observar  na  fala  da  coordenadora  do  museu  5,  que  a  arte 

computacional ainda não foi assimilada enquanto arte contemporânea, mas é vista 

como  resultados  técnicos,  “ferramentas  de  produção”.  Há  um  certo 

desconhecimento sobre a natureza da arte computacional e, por fim, ao comparar a 

quantidade de obras computacionais em  relação às demais  formas  tradicionais de 

arte  nos  acervos,  ela  acredita  que  ainda  persistem  as  aquisições  nos  suportes 

tradicionais  e  que  a  arte  computacional  poderá  ser  incorporada  junto  às  coleções 

das instituições no futuro. 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 O  museu  6,  criado  em  1957,  possui  um  acervo  de  cerca  de  mil  e 

quatrocentas obras, de acordo com a descrição no seu site. Conforme a Museóloga, 

o  acervo  do museu  6  possui  obras  que  utilizam  recursos  tecnológicos,  como  os 

vídeos e as vídeos instalações (que são realmente uma pequena parte do acervo). A 

Museóloga completa: “se voltarmos no tempo, para a década de 1970, temos obras 

que  foram  adquiridas  na  época  que  também utilizavam  a  tecnologia  de 

ponta daquele  tempo:  o  audiovisual  era  produzido  com  slides  e  fitas  de  áudio  e 

dependiam de equipamentos elaborados para serem mostrados”.  

  A partir das breves considerações da Museóloga, percebe-se que o museu 6 

não contempla obras de arte computacional, sendo que a maior aproximação que o 

museu tem com as tecnologias é o vídeo e conforme já apresentado anteriormente 

neste  trabalho,  tal  produção  não  se  enquadra  aos  conceitos  delimitados  nesta 

pesquisa.  

  O  museu  7  existe  desde  o  ano  de  2002  e  tem  em  seu  acervo 

aproximadamente  3  mil  peças  de  arte  moderna  brasileira  e  em  especial,  arte  do 

estado ao qual pertence. Desde a sua fundação, foram realizadas mais de duzentas 

exposições  e  entre  elas,  algumas  contemplaram  obras  reconhecias  enquanto  arte 

computacional.  Segundo  a  Coordenadora  do  acervo37,  o  museu  7  não  possui 

nenhuma obra com características associadas à   arte computacional e não possui 

nenhuma  restrição  para  ter  em  seu  acervo  obras  produzidas  com  as  tecnologias, 

mas que ainda não surgiu essa oportunidade.  

  Apesar  da  grande  quantidade  de  exposições  realizadas  em  arte 

contemporânea, o museu 7 é um dos museus que não privilegia as tecnologias em 

seu  acervo.  Ao  que  se  percebe,  não  há  nenhuma  restrição,  mas  tampouco  o 

incentivo para que tais obras sejam absorvidas. 

                                                        

37 Em entrevista por e-mail em 10 maio 2012. 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 Da mesma forma que outros museus, a política de aquisições do museu 7 é 

através de doação ou aquisição, sendo a obra analisada de acordo com o perfil do 

acervo38.  A  Coordenadora  reconhece  que  as  tecnologias  dialogam  com  vários 

públicos, em função da interação e da proximidade com o cotidiano, porém, sobre a 

ausência  de  obras  em  arte  computacional  nos  museus  de  arte  contemporânea, 

especificamente no museu 7, a Coordenadora do acervo responde: 

De  modo  geral,  entendo  que  ausência  em  acervos  está  relacionada 
principalmente a pouca produção por parte dos artistas que não têm acesso 
às  novas  ferramentas  e,  portanto,  desconhecem  as  possibilidades  de 
desenvolver seus trabalhos artísticos fora do ambiente convencional. A isso 
se  soma  os  custos  elevados,  por  exemplo,  de  um  estúdio,  para  qualquer 
artista  que  pretenda  produzir  sua  obra  utilizando  as  novas  tecnologias.  A 
própria  dificuldade  de manutenção  dos  suportes  no  acervo  em  virtude  de 
exigirem não só a mudança de suporte, pelo menos a cada 5 anos, devido 
aos  equipamentos  utilizados  para  exibição  se  tornarem  obsoletos,  mas 
também  que  para  serem  expostos  haver  a  necessidade  de  serem 
construídos ambientes exclusivos seria um outro fator. 

  Tais  observações  vêm  de  encontro  com  as  constatações  que  estão  sendo 

feitas  nesta  pesquisa,  no  sentido  da  dificuldade  de  manutenção,  espaço  e 

obsolescência dos equipamentos. 

  O  último  museu  destacado  nesta  pesquisa  é  o  museu  8,  inaugurado  em 

caráter  experimental  em  1998,  sendo  oficialmente  instituído  juntamente  com  os 

outros espaços em 1999, e desde então  já  recebeu ou concebeu mais de cento e 

oitenta  exposições  com  a  participação  de  artistas  nacionais  e  internacionais. 

Conforme o Assistente de gerência do museu, em algumas ocasiões foram expostas 

                                                        

38 Segundo a Coordenadora do acervo “no processo de doação o artista ou proprietário encaminha ao 
museu um dossiê completo da obra com fotos e descrição detalhada. Esse material é analisado pelo 
Conselho Artístico para verificar se a obra possui o perfil do acervo. Após a decisão do Conselho, é 
elaborado  um  contrato  de  doação. Quando  a  obra  dá  entrada  no  acervo  é  efetuada  uma  ficha  de 
entrada de obra. Após essa etapa, tem início o processo de acervação da mesma; preenchimento da 
ficha catalográfica, medição e fotografação para inclusão no banco de dados do acervo. O processo 
de  aquisição  tem  por  finalidade  suprir  lacunas  existentes  no  acervo.    Após  a  decisão  junto  ao 
Conselho Artístico, o museu elabora projeto via Ministério da Cultura e busca junto a um patrocinador 
para obter a verba e assim realizar a compra. A negociação é realizada diretamente com o artista ou 
proprietário por meio de um contrato de compra e venda. 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obras que utilizavam  recursos  tecnológicos que  subsidiaram a  proposição artística 

das obras, mas o museu 8  não possui em seu acervo obras que utilizam recursos 

computacionais. Provavelmente o fator preponderante para não haver no acervo do 

museu  8  obras  que  façam  uso  de  recursos  tecnológicos  seja  a  linha  curatorial 

adotada  pelos  gestores  que  estiveram  à  frente  da  instituição,  não  optando  pela 

escolha de artistas que tratem especificamente de obras dessa natureza, priorizando 

obras de artistas do seu estado com reconhecida contribuição para as artes visuais 

e um núcleo de artistas latino americanos.  

   Para a aquisição de obras, em sua grande maioria, o museu tem uma política 

de doação instituída, informalmente, a partir de 2006, o museu foi contemplado em 

projetos  de  aquisição  de  obras,  mas  nenhuma  obra  de  arte  computacional  foi 

adquirida. Em relação à arte computacional no contexto da arte contemporânea, o 

assistente do museu acredita que a utilização de recursos tecnológicos no contexto 

da  arte  contemporânea  e  imprescindível  para  viabilizar  a  criação  artística  e  “que 

ainda  não  existe  um  procedimento  técnico  adequado  para  que  seja  possível 

acondicionar corretamente obras que utilizam este tipo de suporte”. 

  A partir do recorte  feito entre os museus pesquisados e dos relatos obtidos, 

percebe-se de que forma a arte computacional está sendo preservada nos museus 

de arte contemporânea do Brasil, ou melhor, que não está sendo preservada junto a 

esses  espaços.  Também  percebe-se  que  ainda  há  uma  dificuldade  por  parte  dos 

responsáveis dos museus em diferenciar as tecnologias da imagem, bem como suas 

nomenclaturas,  já  que,  no  contato  com  os  coordenadores  responsáveis  pelos 

museus, ficou evidenciado que há muitas dúvidas sobre o que vem a ser uma obra 

de arte computacional. Preocupa também, a falta de perspectivas para o futuro, em 

relação  a  uma  política  de  acervo  para  essas  obras,  em  nenhum  momento 

manifestada pelos entrevistados. 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 Ao analisar o resultado geral dos trinta museus, bem como as respostas mais 

pontuais  dos  responsáveis  pelos  oito  museus  destacados,  observa-se  que  a 

ausência  da  arte  computacional  está  ligada  diretamente  a  três  fatores:  o  meio,  a 

manutenção  e  a  conservação  dos  equipamentos  tecnológicos  que  servem  como 

entrave  para  a  aquisição  desse  tipo  de  obra  em  detrimento  de  outras.  Muitos 

museus  realizaram diferentes exposições com obras computacionais ou de caráter 

tecnológico nas últimas décadas, porém, a maior parte deles não obteve obras com 

tais  características durante o mesmo período, o que suscita  interrogações,  já que, 

outras  obras  foram  adquiridas,  através  de  diferentes  fontes  financeiras  ou  editais 

públicos ou privados. 

  Não  cabe  nesta  pesquisa,  fazer  um  julgamento  quanto  às  decisões  das 

instituições em relação aos fatores que implicam na inserção da arte computacional 

nos  acervos  brasileiros,  mas  ao  apresentar  os  dados  que  evidenciam  a  sua 

ausência,  pretende-se  contribuir  para  que  o  contexto  da  arte  contemporânea  seja 

analisado e possibilitadas propostas de debates para uma perspectiva de acervo em 

arte computacional no mesmo âmbito de outras manifestações artísticas. 

 

    2.1.1 OBRAS COMPUTACIONAIS NOS MUSEUS 

  A partir das entrevistas e das respostas obtidas junto aos museus destacados 

nesta pesquisa,  foram encontradas apenas algumas obras que se enquadram nas 

características  aqui  apontadas  como  arte  computacional.  Lamentavelmente  são 

apresentadas apenas cinco obras, citadas pelos museus como integrantes dos seus 

acervos. 

  O MAC USP, um dos trinta museus investigados, conforme Fernando Piola39, 

documentalista do museu, possui uma obra computacional no seu acervo, um site  

                                                        

39 Entrevista realizada com Fernando Piola em 18/07/2012 no MAC USP. 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do  artista  francês  Fred  Forest,  intitulado  “Bienal  Ano  3000”40  (Figura  14), 

possivelmente  doado  pelo  artista  para  o  MAC  USP,  por  conta  da  exposição  de 

mesmo  titulo  que  ocorreu  no  museu  em  2006.  Segundo  o  documentalista,  no 

momento da doação, não  foi não  foi considerado o custo da administração do site 

nem tampouco regularizada a passagem do domínio do site para o museu (que se 

encontra ainda com o artista). A doação aconteceu como se fosse um objeto e isso 

tem sido um problema, ainda não  resolvido. Conforme destacado por Piola,  o  site 

não estaria  no ar, mas  sabe-se que o  artista  teria  feito mudanças posteriormente. 

Ele  lembra  que  o  site  foi  mostrado  em  exposição,  com  um  computador  e  uma 

projeção da tela, mas “o problema que o museu tem hoje é personalizar esta obra 

dentro do seu acervo; é o caso mais exemplar” de arte computacional no MAC USP.  

Figura 14: Fred Forest, Bienal 3000. 

 

      Fonte: Captura de tela do site  http://www.biennale3000saopaulo.org/ 

  Percebe-se  que  há  um  impasse  em  saber  como  proceder,  qual  o  papel  do 

museu  em  relação  à  obra  e  à  sua manutenção  e  de  que  forma  o  artista  também 

deve se manifestar ao fazer a doação de uma obra com tais características, se deve 

                                                        

40 http://www.biennale3000saopaulo.org/   



 87 

haver  um manual  de  instruções  ou  uma  espécie  de  orientação  para  a montagem 

e/ou manutenção das obras,  sem que haja a necessidade de  recorrer ao artista41. 

No caso de uma obra de web art,   não faz sentido o site não estar sendo mantido. 

Se  o  domínio  pertence  ao  artista,  a  responsabilidade  de  manutenção  é  dele;  se 

pertence  ao  museu,  é  de  sua  responsabilidade  manter  a  obra  exequível,  ou,  ao 

menos, conservada para possíveis reapresentações em suportes compatíveis42.  

  Conflitos  dessa  natureza  acontecem  exatamente  por  não  ser  uma  situação 

tão  comum  quanto  costumam  ser  os  problemas  relativos  a  outras  categorias  ou 

suportes. A falta de antecedentes pode ser um entrave para a solução de problemas 

que,  na  maioria  das  vezes  pode  ser  solucionado  diretamente  na  troca  de 

informações com o artista, mas nem sempre isso acontece. 

  Por  sua  vez,  o  MAM  RJ  possui  obras  produzidas  a  partir  de  tecnologias 

computacionais,  incluídas  categorias  que  não  os  parâmetros  considerados  nesta 

pesquisa, onde a obra computacional é aquela que necessita do computador para 

sua  criação  e  apresentação  (existência  enquanto  obra). Conforme a  pesquisadora 

do museu, Cátia Louredo, dentro de tais características, o museu possui no acervo 

quatro obras da artista carioca Katia Maciel43.  

  A obra Ondas: Um dia de nuvens listradas vindas do mar (Figura 15) é uma 

instalação interativa com um vídeo (35ʼ)44 que apresenta uma projeção do mar, em 

                                                        

41  Obras  de  arte  computacionais  exigem  orientações  específicas  de  manutenção,  bem  como  de 
natureza técnica, pois não se trata apenas de conservação da obra, mas de manter o sistema ativo 
com possibilidade de   sobrevida, mesmo sofrendo  transformações  tecnológicas ao  longo do  tempo. 
Ainda  assim,  há  o  risco  da  obra  não  mais  ser  reapresentada,  por  conta  da  obsolescência  dos 
equipamentos originais. 
42  A  partir  das  informações  dadas  pelo  responsável  pela  documentação  do  MACUSP,  buscou-se 
investigar o site e a surpresa foi encontrar o site ativo, sendo administrado por outras pessoas e não 
o próprio Fred Forest. O site teria sido administrado pelo artista de 2006 a 2009, e o atual apresenta o 
histórico  e  as  proposições  de  Forest  na  época  da  exposição  no  MACUSP,  em  2006.  O  site  foi 
redesenhado e atualizado por Rene Pérol e Gustave Bernier e apresenta Copiright de Fred Forest de 
2006/2009.  http://www.biennale3000saopaulo.org/index.php?option=com_seyret&Itemid=1&lang=en  
43 As obras de Kátia Maciel pertencem à Coleção Gilberto Chateaubriand e estão cedidas em regime 
de comodato para o MAM RJ. 
44 http://www.katiamaciel.net/trabalhos_KatiaMaciel_2007-2006.htm 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toda a extensão da tela. “A palavra onda designa ao mesmo  tempo movimento do 

mar e pulsação da energia. Este trabalho aproxima esses dois sentidos”45. Conforme 

a descrição da obra, a interação do público com o mar se dá no movimento diante da 

tela e o resultado depende da ação ou do tipo de movimento do interator . 

Figura 15: Kátia Maciel. Ondas: Um dia de nuvens listradas vindas do mar, 2006. 
vídeo-instalação. 6 projetores 3000ANSI lumens, 6DVDs pioneer V7400, computador 

G4, dtaton system, sistemade som stereo com mesa e duas caixas de som e 
sensores de piso (1/5). Coleção Gilberto Chateaubriand MAM RJ. 

  

  

Fonte: http://www.katiamaciel.net/trabalhos_KatiaMaciel_2012-2013.htm 

   

  Outra  obra  de Kátia Maciel  chama-se Mantenha  distância  (Figura  16),  uma 

instalação  interativa  que  apresenta  um  vídeo  (30')  onde  se  vê  a  traseira  de  um 

caminhão  em  movimento  projetado  na  tela  e  quando  o  público  se  aproxima  da 

mesma,  a  proximidade  com  a  traseira  do  caminhão  permite  ler  acima  da  placa  a 

                                                        

45 http://www.katiamaciel.net/trabalhos_KatiaMaciel_2007-2006.htm acessado em 05/07/2013. 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frase  que  costuma  ser  escrita  na  parte  traseira  de  caminhões:  “Mantenha 

distância”46.  Há  uma  sensação  de  contrariedade  e  ironia  que  acontece  quando  o 

interator se aproxima da tela e, pela sua aproximação, consegue ler o texto escrito. 

Para que a mensagem comunique, é  imprescindível a aproximação da  tela, mas a 

sensação  de  estranhamento  causada  pela  situação  coloca  o  espectador  em  um 

conflito  conceitual,  já  que ao mesmo  tempo em que ele  se aproxima é  impelido a 

recuar.   

Figura 16: Kátia Maciel. Mantenha a distância, 2004. vídeo-instalação. computador 
Pentium 4.1. Projetor de 1800 lumens, sensor de piso e som estéro (1/5).       

Coleção Gilberto Chateaubriand MAM RJ. 

  

Fonte: http://www.katiamaciel.net/trabalhos_KatiaMaciel_2012-2013.htm 

 

  As  outras  duas  obras  do  acervo  também  são  instalações  interativas  que 

necessitam de computador, entre outros equipamentos para que a obra possa ser 

exibida47. 

 Após o contato com trinta museus e a confirmação de apenas cinco obras em 

dois dos museus investigados, apresenta-se um número bastante preocupante em 

                                                        

46 Para assistir ao vídeo: http://www.katiamaciel.net/trabalhos_KatiaMaciel_2005-2004.htm  
47 Na Estrada, vídeo-instalação, de 1993/2004 constituída de um video (32’),3 projeções de 262 x 350 
cm - 1 computador, 3 projetores de 1800 lumens, sensores de piso, som estéro (1/5).Coleção Gilberto 
Chateaubriand/MAMRJ.  Obra Um, nenhum e cem mil, de 2004 é uma instalacão que consiste de um 
computador,  programa  para  controle  de  arquivos  de  áudio  e  vídeo  e  com  divisor  de  imagem  e 
projetores de 1800 lumens e amplificador (1/10). Coleção Gilberto Chateaubriand MAM RJ. 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relação ao contexto amplo da arte contemporânea. No próximo capítulo, serão 
apresentadas algumas obras que já figuram como históricas no cenário da arte 
computacional brasileira, porém, o quadro que se apresenta em relação à 

conservação institucional dessas obras não é dos mais satisfatórios. 

 

 

2.2 SOBRE A EFEMERIDADE DO MEIO: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA 

ARTE COMPUTACIONAL 

 

  A natureza efêmera da arte computacional ou da arte digital (no seu contexto 

mais abrangente) coloca-se como um paradoxo em relação às constantes mutações 

progressivas por que passam as tecnologias. Paradoxo também porque, ao mesmo 

tempo em que as tecnologias apresentam uma ideia no plano virtual, necessitam da 

materialidade concreta do computador para tornar essa mesma ideia real ou visível. 

  Para  a  arte  computacional,  a  materialidade  da  obra  tanto  pode  ser 

responsável  pela  sua  existência  quanto  pode  ser  a  responsável  pela  sua  perda 

parcial ou total, caso não seja atualizada, conservada e em constante manutenção. 

Segundo Lichty  (2003,  p.  311),  “as mídias digitais  degradam-se a uma velocidade 

muito  rápida,  degradam-se  em menos  de  poucos  anos, mesmo armazenadas  nas 

melhores condições”. E, contudo, a obra computacional precisa ser constantemente 

monitorada,  dadas  as  características  técnicas,  equipamentos  e  a  necessidade  de 

serem mantidas as  condições de apresentação. Como a  tecnologia  computacional 

muda  rapidamente,  os  mecanismos  de  execução  de  uma  obra  precisam  de 

constantes  reparos,  ou  de  restauro  para  recuperar  um  obra  defasada  pelas 

mudanças do meio computacional. Porém, o que acontece, diferentemente de uma 

pintura que passa por um restauro por conta da degradação da tela ou da tinta, ou 

da  sujeira  residual  que  se  sobrepõe  na  imagem,  uma  obra  computacional  tem  o 

entrave  da  obsolescência  dos  equipamentos  que,  a  partir  da  sua  transitoriedade 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tecnológica  torna-se  impermanente,  passageira  e  em  pouco  tempo  não  permite 

rodar softwares ou outros dispositivos que até então constituíam a obra. 

Toda vez que um sistema de computador requerer uma mudança do tipo 
de  meio  de  armazenamento  em  uso,  ou  tradução  entre  sistemas  de 
operação de  informação, é necessário que ocorra uma  transferência que 
requer recursos de tempo, dinheiro ou ambos (LICHTY, 2003, p. 310). 

  O  termo  obsolescência,  no  contexto  da  arte  computacional,  refere-se  ao 

equipamentos  tecnológicos  que  rapidamente  tornam-se  ultrapassados,  já  que  os 

avanços  da  indústria  computacional  são  constantes,  motivados  pela  rapidez  de 

processamento  das máquinas,  atratividade,  economia,  usabilidade  e  vida  útil  dos 

equipamentos. As constantes mudanças de tecnologia e a atenção que se deve ter 

com  uma  obra  computacional  não  são  recorrentes  em  outras  formas  de  arte 

tradicionais.  O  restauro  se  faz  necessário,  mas,  nenhuma  pintura  torna-se 

“obsoleta”  no  sentido  exato  do  termo  como  acontece  com  as  tecnologias.  E  a 

mudança da  tecnologia, por sua vez, pode colocar em  risco a obra e, por  isso, o 

conceito  de  efêmero  torna-se  tão  importante  nas  discussões  que  envolvem  as 

obras, os acervos e a preservação histórica da arte computacional. 

  O  suporte  ou  (in)consistência  física  diante  das  manifestações  mais 

tradicionais da arte tornam a obra computacional numa produção complexa que vai 

muito além das obras tradicionais, no sentido da comunicação entre obra e público.  

  Uma obra computacional existe mediada por um computador e um sistema 

que assegure a obra como um acontecimento, não há como separar ou pensar a 

obra sem a tecnologia que a torna real. A obra computacional só existe a partir da 

sua materialidade  tecnológica: um computador ou outro sistema  responsável pela 

obra.  A  arte  computacional  tem  a  necessidade  incondicional  da  tecnologia  e  de 

outros  mecanismos.  Uma  escultura  ou  uma  pintura  existem  enquanto  matéria, 

independentemente de uma fonte de energia ou similar. 

  Tome-se por exemplo a obra Les Pissenlits,  de Edmond Couchot e Michel 

Bret (Figura 17), uma obra interativa onde o público é convidado a soprar sobre a 

imagem  da  flor  dente  de  leão  e  um  sensor  que  capta  o  sopro  faz  com  que  a 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imagem das flores se espalhem em movimento pelo ar, como acontece na situação 

real.  Originalmente  produzida  em  1988,  a  primeira  versão  já  não  roda mais  nos 

computadores  atuais  e  ganhou  uma  versão  atualizada  em  2006.  A  obra  de 

Couchot, assim como The Legible City, de Jeffrey Shaw, são grandes clássicos da 

arte  computacional  e  imaginar  seu  desaparecimento  enquanto  obra  por  conta  da 

obsolescência  tecnológica é como pensar em deixar a Monalisa, de Leonardo da 

Vinci  sem  as  devidas  condições  climáticas  que  mantenham  a  qualidade  da  sua 

natureza física.  

 
Figura 17: Edmond Couchot e Michel Bret, Les Pissenlits, 2006. 

 

Fonte: Arquivo Itaú Cultural (CUZZIOL, 2012).   

  Conforme  Cuzziol  (2012),  no  caso  de  Les  Pissenlits,  houve  mudança  e 

atualização  do  software  para  que  a  obra  continuasse  existindo  e  analisando  de 

forma  objetiva  e  coerente  com  o  pensamento  contemporâneo,  não  seria  aceitável 

nenhuma outra atitude que colocasse em  risco a existência da obra. Para Cuzziol 

(2012), a manutenção das obras de arte computacional é  complicada e entre outros 

desafios questiona-se “como manter as obras por um tempo maior”  e “como manter 

uma  obra  funcionando  com  as  tecnologias  através  do  tempo  futuro”?  Entra  em 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questão  a  discussão  sobre  a  alteração  da  poética  original  da  obra  se  ela  for 

submetida  a  uma  troca  de  suporte.  Mudando  o  meio,  hardware  ou  software, 

mantém-se a mesma poética? O que muda? Os resultados que chegam ao público 

sofrem  alguma  mudança?  Se  não,  não  deveria  haver  motivos  para  evitar  os 

restauros computacionais.  

  Se  a  obra  em  si  permanece  a  mesma,  talvez  seja  uma  atitude  saudosista 

manter  o  suporte  igual  pela  sua  essência  material  (em  alguns  casos,  a  obra  se 

apresentaria muito mais numa estética retrô do que contemporânea) e, por sua vez, 

a apresentação fica comprometida. A obra computacional pode ser potencializada a 

partir das transformações e atualizações tecnológicas podendo a obsolescência ser 

evitada.  

  Por  outro  lado,  o  que  se  percebe  em  muitos  museus  é  que  não  há  uma  

equipe  técnica  que  dê  conta  da  manutenção  dos  sistemas  computacionais, 

atualização  e  solução  de  problemas  que  geralmente  são  de  responsabilidade  do 

artista.  Muitas  vezes,  há  a  necessidade  de  uma  equipe  de  pesquisa  que  possa 

manter o  trabalho em constante upgrade, o que ocorre em grupos de pesquisa de 

universidades,  mantidos  por  projetos  de  pesquisa  e  financiados  por  órgãos  de 

fomento  regionais  ou  nacionais.  Esta  pesquisa  vem  comprovando  que  não  existe 

uma política de acervo de obras com tecnologias computacionais nos museus, nem 

mão de obra especializada para dar conta da manutenção das mesmas. 

E,  se  nesta  pesquisa  discute-se  o  lugar  da  arte  computacional  enquanto 

manifestação  da  arte  contemporânea,  o  lugar  físico  ocupado  pela  arte  também  é 

importante de ser analisado, já que o objetivo desta pesquisa é verificar os motivos 

da ausência da arte justamente nos lugar institucionalizado da arte, o museu. 

Sabe-se que uma das características da arte computacional é interagir com o 

público em espaços diversificados. Se a  inserção nos museus ainda é  lenta, como 

será percebida nesta pesquisa, os artistas buscam outros espaços compatíveis com 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suas propostas. Espaços públicos como estações de metrô, corredores de galerias 

comerciais ou shopping centers, calçadas de ruas em grandes centros urbanos, ou 

ainda  qualquer  outro  espaço  de  grande  circulação  pode  motivar  os  artistas  a 

exibirem  seus  trabalhos.  A  obra  Ultra-Nature,  de  Miguel  Chevalier,  já  citada 

anteriormente,  levanta  uma  questão  importante  sobre  o  espaço  e  a  interação  do 

público  com  a  obra:  o  trânsito  intenso  das  pessoas  na  estação  do metrô  torna  o 

lugar  privilegiado  para  este  tipo  de  ação,  que  requer  a  interação  constante  do 

público, mas nem sempre  voluntária,  além de promover uma  transformação visual 

num ambiente cotidiano de passagem,  instigando o olhar e a percepção para algo 

novo no espaço habitualmente visto, alterando a estética desse. A oportunidade de 

interagir com as plantas virtuais de Chevalier na estação do metrô, viabiliza o acesso 

das pessoas que não visitariam a exposição na sede do Itaú Cultural, o local oficial 

da mostra citada anteriormente. 

Tais ações em locais de circulação aproximam o público da arte, que vai de 

encontro a essa. O deslocamento da arte para fora do museu provoca uma mudança 

de comportamento  frente à arte e às  tecnologias que, cada vez mais presentes na 

vida do homem, são atrativos sedutores que o aproximam da arte, desmistificando a 

ideia de que ela é algo que necessita de um código específico. Há uma identificação 

rápida  com  os  elementos  tecnológicos  contemporâneos.  Os  aparatos  podem  ser 

mais  avançados,  em alguns  casos,  como óculos  estereoscópicos,  luvas  ou  outros 

mecanismos  de  última  geração,  causando  uma  estranheza  benéfica  ao  instigar  a 

curiosidade  do  participante,  colocando-o  num  contexto  que  vai  além  da  sua 

realidade. Em alguns casos não se sabe se o público está preparado para aceitar 

essas manifestações  como  arte  ou  está  apenas  se  divertindo  num  espaço  lúdico, 

numa espécie de jogo interativo.  

A aproximação do público com essa forma de arte que está fora dos museus, 

que se apropria de elementos cotidianos e tecnológicos, muitas vezes desmistifica a 

figura  do  artista  e  a  aura  da  obra  de  arte.  A  questão  não  é  mais  ver,  observar, 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contemplar, mas vivenciar a obra. É o grande diferencial frente à arte tradicional que 

impulsiona as pessoas a descobrir o trabalho. Não se trata de entender, gostar, mas 

alguns  resultados  são  poéticos  e  produzem  efeitos  tão  significativos  no  público 

quanto  o  êxtase  de  estar  diante  de  uma  pintura  significativa  da  história  da  arte 

dentro de um museu tradicional. 

   Outro exemplo que aproxima a  ideia é a obra The Physical  Impossibility of 

Death in The Mind of Someone Living  (1991), do artista inglês Damien Hirst, que em 

2005 foi comprada por Steve Cohen por cerca de 12 milhões de dólares e, na época 

da negociação precisou trocar o tubarão por outro, por conta da sua decomposição. 

A  questão  era  se  Hirst  podia  comprar  e  embalsamar  outro  tubarão  para 
substituir  o  deteriorado.  Muitos  historiadores  da  arte  diriam  que,  se  o 
tubarão fosse reformado ou trocado, seria outra obra. Se alguém pintar por 
cima  de  um Renoir,  não  será  a mesma obra. Mas,  se  o  tubarão  era  uma 
peça  conceitual,  não  seria  aceitável  apanhar  outro  e  substituir  o  original, 
mantendo o mesmo nome? (THOMPSON, 2012, p. 9).  

  A  atitude  e  o  pensamento  de  Hirst,  assim  como  boa  parte  da  arte 

contemporânea,  tem sua origem nos  readymades de Marcel Duchamp que depois 

de destruídos ganharam novas  versões. A discussão  sobre o  suporte  da obra,  ou 

melhor, sobre a própria obra, o tubarão, assemelha-se às questões que envolvem a 

mutação  das  tecnologias,  mudança  de  equipamentos  e  componentes  da  arte 

computacional  referenciados  nesta  pesquisa.  A  polêmica  não  é  gratuita,  ela  faz 

sentido  se  pensarmos em outras  categorias  da  arte:  alguém consegue  imaginar  a 

Monalisa sendo substituída por outra tela, em função da deterioração da original? E 

se o próprio Leonardo da Vinci fizesse a troca, haveria diferença?  

  O  pensamento  em  relação  à  arte  clássica,  ao  tradicional,  que  se  enquadra 

num  imaginário  coletivo  histórico  difere  significativamente  da  arte  contemporânea, 

que já subverteu todas as ordens já manifestadas no campo da arte.  A efemeridade 

da  tecnologia  é  responsável  pela  sua  obsolescência,  e  o  avanço  tecnológico 

sustenta-se  na  superação  daquilo  que  já  não  funciona.  Então,  como  pensar  a 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manutenção  de  obras  que  arriscarão  sua  existência  por  conta  da  sua  realidade 

matérica? 

  Essa  é  ainda  uma  das  questões  que  afasta  a  produção  tecnológica  dos 

museus de arte contemporânea, pois as mudanças relativas ao suporte da obra são 

de  responsabilidade  conjunta  entre  artista  e  o  detentor  da  obra,  colecionador  ou 

museu.  No  caso  da  obra  de  Hirst,  coube  a  ele  mesmo  fazer  a  troca  do  tubarão, 

porém,  nos  casos  que  envolvem  tecnologias  nos  acervos,  a  avaliação  e  a 

responsabilidade  pelas  alterações  técnicas  cabe  ao  museu  e  podem  implicar  em 

mudanças poéticas que possam ocorrer na tradução de uma obra tecnológica para 

um outro suporte mais atual. De acordo com Fernando Piola do MAC-USP, muitas 

vezes  o  museu  não  tem  a  devida  autorização  do  artista  para  efetuar  trocas,  ou 

mesmo,  não  tem  um  manual  de  instruções  que  amplie  a  compreensão  dos 

responsáveis pelo arquivamento que possam dar conta da proposição de mudanças. 

O que ocorre é que as obras acabam tornando-se peças sem uso e sucateadas pelo 

tempo e que, lamentavelmente, não podem mais ser vistas como obra de arte, mas 

enquanto matéria histórica de uma poética que não é mais visível. 

 

2.2.1 Sobre o registro como garantia de memória do efêmero 

  Outra discussão que entra no debate sobre a arte computacional é sobre o 

registro da obra, através de outros suportes,  justificado pela efemeridade da obra, 

obsolescência dos equipamentos ou outros motivos que causem a deterioração ou 

desaparecimento  da  obra  computacional  ao  longo  do  tempo.  Manifestações 

artísticas  como a body  art,  os happenings  e  performances  na  década  de  1960/70 

tinham  como  solução  os  registros  para manter  a  obra  existente  na  história  futura, 

uma memória visual daquilo que já não está presente.  

  É  possível  que  os  artistas  computacionais,  em  conjunto  com  os  museus, 

tenham que  pensar  em estratégias  de  conservação  das  imagens  ou  registros  das 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obras durante suas exibições por conta da inviabilidade de sua execução no futuro. 

Uma  imagem  fotográfica não poderá substituir uma obra que exige a  interação do 

público,  nem  tampouco  um  vídeo  que  apresente  tal  interação,  mas,  será  a 

representação aproximada da sua execução, no caso de nenhuma outra  forma de 

alteração de mídia seja capaz de manter a obra “viva”. 

  Esta  é  uma  outra  discussão  que  tem  sido  levantada  recentemente  por 

teóricos,  artistas  e  demais  pesquisadores  no  campo  da  arte  e  tecnologia  e  que 

mereceria um espaço maior, associado ao problema da efemeridade tecnológica da 

arte computacional, a fim de balizar se a conservação da arte computacional deverá 

acontecer pelo registro, como paliativo para a situação de ausência nos museus aqui 

focada. Segundo Lichty, 

A caixa de Pandora das novas mídias  foi aberta há muito  tempo e a essa 
altura não há muito que voltar atrás; há pouco a se ganhar agora voltando 
para a pena e o pergaminho. Porém, isso não significa que uma consciência  
criticas das questões relacionadas à cultura  tecnológica e à construção do 
registro histórico não seja essencial para promover uma sociedade na qual 
a tecnologia esteja num lugar bem situado (2003, p. 315). 

  Assim, sugere-se ampliar o debate sobre o registro da arte computacional, de 

forma  que  se  tenham  garantias  para  uma  história  futura  das  tecnologias  na  arte. 

Talvez não seja o ideal, como não foi em outros momentos da história da arte, mas, 

há que se pensar que as gerações futuras, nos seus suportes de memória, deverão 

ter registrado ao menos, parte de uma categoria da arte que não se mostra apensa 

em  imagens,  textos  ou  sons, mas que  vivencia-se e  que,  como outros  processos, 

são efêmeros. 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Não existe nenhum debate em torno do museu     
que também não seja um debate em torno da ideia 

remanescente de história da arte. 

   Hans Belt ing 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3. O MUSEU COMO ESPAÇO DE PRESERVAÇÃO DA ARTE: 

AUSÊNCIAS DA ARTE COMPUTACIONAL  

   

   

  A  arte  computacional  passa  a  ser  uma motivação,  bem  como os  diferentes 

suportes  materiais/imateriais  que  se  apresentam  provocando  uma  mudança 

significativa  na  relação  entre  a  obra,  o  público  e  o  seu  espaço  de  exibição  e 

conservação.  As  tecnologias  e  suas  interfaces  com  o  homem  transformam  a 

recepção  da  obra  em  uma  vivência  diferente  da  arte  tradicional.  O  público 

espectador  era  assim  chamado,  porque  nas  formas  tradicionais,  a  sua  atitude  se 

limitava ao ver; a ação de tocar uma obra de arte, de adentrar uma instalação e criar 

situações adversas era  impensável até pouco tempo. Com a arte computacional, a 

ação do público  torna-se parte da obra. Aquele que antes era o espectador, agora 

torna-se  um  agente/interagente,  porque  a  obra  exige  uma  coparticipação  e  em 

muitos momentos, uma interação direta para que ela se apresente na sua natureza 

máxima. Não se trata mais de observar ou contemplar unicamente, mas de interagir, 

de participar, de entrar na obra e fazer parte dela ou fazer que ela aconteça. Porém, 

essas  ações  só  se  tornaram  possíveis  por  conta  dos  mecanismos  criados  e 

utilizados para tal.  

  Se  as  tecnologias  na  arte  provocam  uma  mudança  de  paradigmas  no 

pensamento do homem sobre as formas de apresentação e de representação de si 

e do mundo no  tempo e no espaço e, a existência e a permanência de uma obra 

computacional  depende  exclusivamente  da  manutenção  da  sua  estrutura  física, 

cabe  pensar  se  a  preservação  dessas  novas  formas  de  representação  são 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importantes  para  contar  ou  constituir  uma  história  da  arte  computacional 

contemporânea. 

  Ao iniciar a investigação sobre os acervos de arte computacional nos museus 

de  arte  contemporânea  do  Brasil,  foi  preciso  analisar  o  conceito  de  museu  e 

entender por que o homem guarda seus objetos e preserva elementos significativos 

da sua história a fim de chegar até as manifestações contemporâneas e as escolhas 

sobre o que preservar dessas para o futuro. 

  Assim,  apresenta-se  brevemente,  o  percurso  histórico  do museu,  desde  os 

gabinetes de curiosidades até a ideia do cubo branco de O’Doherty (2002), sobre “a 

noção  de  espaço  instaurada  pelo  Museu  de  Arte  Moderna  de  Nova  Iorque  na 

primeira metade do  século XX”48,  no  intuito de analisar  o papel  do museu de arte 

contemporânea  como  mantenedor  das  manifestações  atuais,  condizentes  com  o 

pensamento dos séculos XX e XXI. 

 

 

3.1  COLEÇÃO,  CONSERVAÇÃO  E  MEMÓRIA:  ALGUMAS  PONTUAÇÕES 

HISTÓRICAS 

   

  O museu tem um papel determinante na história do homem e da legitimação 

da  sua  produção.  O  resgate  do  tempo  passado  porém,  nem  sempre  foi  uma 

preocupação social,  já que, conforme conhecemos hoje, o museu é uma  invenção 

moderna. É inerente ao homem a necessidade de guardar e contar sua história, mas 

durante muito  tempo,  não  houve  uma  ação  social  e  uma  organização  sistemática 

sobre sua produção artística. Essa prática museológica acontece a partir do século 

                                                        

48 Referência ao  termo  “cubo branco”  cunhado por Brian O’Doherty,  citado no Livro  “No  interior  do 
Cubo Branco, em apresentação feita por Martin Groissman, p. XII. 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XIX.  O museu  como  é  conhecido  hoje,  de  caráter  público  ou  privado,  ligado  às 

ideias de coleção, resgate de memória e patrimônio, permanência e conservação da 

história  e  da  arte  tem  seu  início  no  século  XIX,  mas,  a  ação  de  conservar  e 

apresentar objetos existe desde o Renascimento com as coleções das  instituições 

cristãs e das famílias nobres, cujo acesso era restrito à aristocracia e aos membros 

religiosos  que detinham o  poder,  o  saber  e  a  cultura. A Galleria Degli Uffizi49,  em 

Florença,  Itália,  idealizada  por  Giorgio  Vasari  e  construída  em  1581  pela  família 

Médici  foi originalmente criada com outras  finalidades, mas  resultou nesse mesmo 

ano, em um espaço privado para exposições de arte. Em 1620, surge o Ashmolean 

Museu  de  Arte  e  Arqueologia50,  hoje  pertencente  à  Universidade  de  Oxford,  na 

Inglaterra,  que  abrigava  curiosidades  diversas  e  valiosas  coleções  de  moedas  e 

medalhas  e,  a  partir  de  1683,  também  torna-se  museu  de  arte.  A  prática  de 

preservação  de  objetos  e  coleções  privadas  juntamente  com  obras  de  arte 

permaneceu até o século XVIII.  

Ao  conceito  de  museu  geralmente  estavam  associados  os  gabinetes  de 

curiosidades,  mostruários  e  coleções  que  muitas  vezes  se  constituíam  como 

depósitos  de  objetos  exóticos  e  de  diferentes  espécies.  As  coleções  particulares, 

pertencentes  às  famílias  ricas  e  poderosas  em  diferentes  partes  do  mundo  eram 

inacessíveis  à  maioria  das  pessoas  e  representavam  o  contrário  do  conceito  de 

museu  que  temos  hoje,  cujo  acesso  é  democrático  e  público.  Inicialmente,  os 

acervos  se  formavam  com  tudo  o  que  fosse  interessante  de  ser  guardado  e 

mostrado,  curioso ou diferenciado  como objetos de decoração,  porcelana,  tecidos, 

entre outros. A Igreja, por sua vez, desde a Idade Média, cumpria o seu papel social 

de  preservar  a  arte  e  a  cultura,  apresentando  publicamente  as  obras  que  se 

encontravam expostas nas  igrejas  junto aos espaços de circulação dos fiéis, o que 

                                                        

49 http://www.uffizi.firenze.it/ 
50 http://www.ashmolean.org/ 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resultou  nas  grandes  coleções  do  Vaticano  e  das  principais  igrejas  católicas  no 

mundo.  

O  século  XIX  inicia  a  era  dos  museus  e  constitui-se  um  período  de 

importantes  acontecimentos  para  a  arte.  A  França  abre  suas  coleções  privadas 

durante a Revolução Francesa, no final do século XVIII, mas é no século XIX que se 

origina a ideia de museu como lugar de guardar a história coletiva do homem e do 

conhecimento  que  se  tem  dele,  a  partir  dos  objetos  e  da  arte  produzida  em 

diferentes  épocas.  O Museu  do  Louvre51  é  inaugurado  em  1793  como  o  primeiro 

museu público  francês. A constituição das coleções de arte a partir  de então será 

fundamental para o conceito de museu que será instaurado no século XX e que vai 

abrigar os acervos da arte moderna já no início do século XX.  

Além  da  preocupação  com  a  conservação,  classificação  de  objetos  e  o 

registro das obras, é no século XIX que vai ocorrer a diferenciação entre museus de 

arte e outros artefatos. Conforme Belting  (2006, p. 144)  “o princípio de coleção do 

museu  de  arte,  em  oposição  às  coleções  da  natureza  e  da  técnica,  baseia-se  no 

preceito da seleção e da validade daquilo que designamos como arte”. Diferencia-

se, portanto, o conceito das obras e objetos, o que está dentro adquire o estatuto da 

arte e o que está fora, conforme o autor, perde esse estatuto. O museu passa a ser 

visto como um espaço de destaque daquilo que é aceito pela sociedade enquanto 

representação do seu tempo e do registro histórico e artístico institucionalizado.  

A  cena  panorâmica  da  parede  do  Museu  do  Louvre  pintada  por  Samuel 

Morse,  em  1833  (Figura  18), mostra  de  que  forma  o  espectador  era  tomado  pela 

exposição,  caracterizada  muito  mais  pela  amostragem  do  que  pela  relação  do 

público  com  as  obras  ou  a  observação  individualizada  dos  quadros.  Não  havia  a 

preocupação com o olhar do espectador e sua percepção em relação a cada uma 

                                                        

51 http://www.louvre.fr/ 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das obras, individualmente, mas à quantidade de quadros expostos, o que de certa 

forma, valorizava o evento e não as obras em si.  

A  Galeria  de  Exposição  no  Louvre  (1833),  de  Samuel  F.  B.  Morse  é 
perturbadora para o olhar moderno: obras-primas como se fossem papel de 
parede,  cada  qual  ainda  separada  e  isolada  no  recinto,  como  um  trono. 
Contrariando a (para nós) horrorosa concatenação de períodos e estilos, as 
exigências  impostas  ao  visitante  pela  disposição  estão  além  da  nossa 
compreensão.  É  preciso  alugar  pernas  de  pau  para  chegar  ao  teto  ou 
apoiar-se  nas  mãos  e  nos  joelhos  para  espiar  uma  coisa  próxima  do 
rodapé?  As áreas de cima e de baixo são desprivilegiadas (O’DOHERTY, 
2002, p. 5). 

Figura 18: Samuel F. B Morse, Galeria de Exposição no Louvre, 1831-33.  
Óleo sobre tela, 187,3 x 274,3 cm 

 

 
Fonte: Terra Museum of American Art, Evanston, Illinois.52 

 A exibição das obras  seguia uma  lógica  taxonômica e a exposição cumpria 

sua  função com as paredes do museu abarrotadas de obras que  já apresentavam 

uma organização interna por grau de importância, de artista e de gênero. Conforme 

O’Doherty, 

                                                        

52http://72.9.254.50/view/objects/asitem/search$0040/1/dateBegin-asc/alphaSort-
asc?t:state:flow=e7e86b6f-499a-4e01-89d4-26e2ec1ac96c acessado em 17/02/2012 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Pode-se  vislumbrar  o  público  do  século  XIX  caminhando,  espichando-se, 
enfiando  o  rosto  em  quadros  e  agrupando-se  a  boa  distância  com  rostos 
interrogativos,  apontando  com  uma  bengala,  perambulando  de  novo,  indo 
embora da exposição de quadro em quadro. As pinturas maiores vão para o 
topo (mais fáceis de ver à distância) e são às vezes distanciadas da parede 
para  manter  o  plano  do  observador;  os  melhores  quadros  ficam  na  zona 
central;  quadros  pequenos  caem  bem  embaixo.  O  trabalho  perfeito  de 
pendurar quadros resulta num mosaico engenhoso de molduras sem que se 
veja uma nesga de parede desperdiçada (2002, p. 6). 

 

  Assim,  percebe-se  que  não  havia  nenhuma  ligação  de  proximidade  entre  o 

público e a obra encaixada entre  tantas outras. Seria preciso mais um século para 

que tal aproximação acontecesse entre ambas as partes e um pouco mais de tempo 

para  que  houvesse  uma  certa  interação  entre  os  mesmos.  Antecipando  atitudes 

performáticas  do  século XX  e  questionando  de  forma  irreverente  àquela  forma  de 

exposição,  o  artista  Gustave  Courbet,  em  1855,  paralelamente  à  Exposição 

Universal, apresenta o “Pavilhão do Realismo”, sua obra/instalação/manifesto53 

diferenciando-se da organização museológica na época. Assim, 

de Courbet  em  diante,  as  convenções  do  ato  de  pendurar  quadros  foram 
esquecidas. O modo de pendurar quadros encerra suposições sobre o que 
se quer apresentar. A colocação  interfere nas questões de  interpretação e 
de  valor  e  sofre  uma  influência  inconsciente  do  gosto  e  da  moda.  Esse 
procedimento  revela-se ao público por  insinuações subliminares. Deve ser 
possível correlacionar a história das pinturas em si com a história externa de 
como elas eram penduradas. Podemos iniciar a pesquisa não por um modo 
de  exposição  aprovado  socialmente  (como  o  Salão),  mas  pelas 
excentricidades  pessoais  –  com  aqueles  quadros  de  colecionadores  dos 
séculos XVII e XVIII dispostos elegantemente em meio a seu patrimônio. A 
primeira  ocasião  recente,  suponho,  em  que  um  artista  radical  abriu  um 
recinto próprio e pendurou seus quadros foi A Mostra Individual do Salon de 
Refusés,  de  Courbet,  ao  lado  da  Exposição  de  1855.  Como  os  quadros 
foram pendurados? Como Courbet determinou sua sequência, a relação de 
uns com os outros, o intervalo entre eles? Imagino que não tenha feito nada 
surpreendente; ainda assim foi a primeira vez que um artista moderno (por 
acaso, o primeiro artista moderno)  teve de criar o contexto de sua obra e, 
portanto, interferir no seu valor (O’DOHERTY, 2002, p.16-17). 

  Courbet,  engajado no pensamento  realista da época,  não desafia apenas a 

estrutura do museu, mas, principalmente os conceitos da arte e da  representação, 
                                                        

53  Grifo  da  autora,  destacando  o  caráter  conceitual  do  espaço  inovador  criado  por  Courbet, 
enfrentando e contrariando as convenções  da arte vigentes na época. 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tornando-se  um  ícone  do  seu  inconformismo  em  confronto  com  a  forma  de 

exposição e o contexto da arte vigente. A atitude de Courbet vai além da posição de 

artista  –  ele  torna-se  curador  da  própria  obra  e  preanuncia  conceitos  que  estarão 

inseridos nas práticas curatoriais e museológicas dos séculos seguintes54.  

  No  início  do  século  XX,  as  vanguardas  artísticas  propiciaram  múltiplas 

exposições de arte moderna; surgiram as galerias de arte apresentando os artistas e 

suas  produções  contextualizadas  na  época.  As  diferenças  entre  museu  e  galeria 

ainda hoje  tornam evidente  a  arte  que  já  foi  institucionalizada e  aquela  que ainda 

está em processo de aceitação e reconhecimento. De acordo com Zanini (2010, p. 

59),  “o  museu  de  arte  moderna  caracterizou-se  de  certo  modo,  até  data  recente 

como  um  órgão/organizador  de  natureza  retrospectiva”  ou  seja,  um  espaço 

destinado  a  preservar  o  que  ficou  registrado  na  história.  O  museu  tem  a 

característica de guardar, armazenar, conservar as obras e as referências históricas 

da  arte,  enquanto  a  galeria  apresenta-se  como  um  espaço  aberto  à  recente 

produção moderna, porém ambos têm uma importância social no contexto da arte e 

dos seus modos de exibição.  

A criação do MoMA, Museu de Arte Moderna55 de Nova  Iorque, em 1929, é 

um divisor de águas para o conceito de museu que compunha o cenário da arte até 

então.  A  referência  ao  cubo  branco,  dadas  as  características  visuais  de  suas 

galerias, acabou tornando-se sinônimo do museu moderno. Para Canclini (2003, p. 

141),  “os museus  colocam  não  apenas  a  sociedade  em  relação  com  sua  origem, 

mas criam na produção cultural relações de filiação e de réplica com as práticas e as 

imagens anteriores”. Assim, o museu moderno torna-se, gradativamente, um espaço 

de legitimação da obra de arte que, estando exposta e aceita pela instituição passa 

                                                        

54  No  contexto  da  arte  computacional,  não  cabem  as  convenções    normalmente  mantidas  em 
exposições tradicionais. Já não são quadros pendurados nas paredes, mas obras que dialogam com 
o  público  e  que  o  provocam  a  interagir  no  seu  espaço.  A  atitude  de Courbet  é  inovadora  para  os 
padrões da época e transforma o pensamento sobre o que vem a ser o conceito de exposição.  

55 http://www.moma.org/ 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também  a  ser  aceita  pelo  público  e,  ao  mesmo  tempo  em  que  preserva  a  obra, 

avaliza e confere a ela o status de integrante de uma história da arte recortada por 

um  acervo.  Para  o  teórico  francês  Thierry  de  Duve  (2007,  p.  212)  a  arte  que 

subverte as convenções em um dado momento, com o tempo, acaba sendo aceita 

pelo  público  e  pelas  instituições  e  torna-se  então,  tradição.  Percebe-se  isso  ao 

verificarmos a obra de Marcel Duchamp, que no início do século XX, transgredia os 

conceitos  da  arte  convencional  com  seus  ready  mades  e  décadas  depois,  essas 

mesmas obras viraram peças de museu, ocupando  ironicamente, aqueles espaços 

sagrados criticados por ele anteriormente e que  tornaram-se  referência obrigatória 

para a compreensão da produção em arte contemporânea. 

 

 

3.2 ARTE COMPUTACIONAL NO MUSEU: LEGITIMAÇÃO E PRESERVAÇÃO 

   

  Diferentemente de como foram constituídos os museus nos séculos XIX e XX, 

o museu do século XXI vai além da  ideia de um mostruário de elementos a serem 

observados passivamente. Segundo Belting (2006, p.140) “o museu sempre foi um 

oratório privilegiado de uma coleção de originais que só  tinham um único  lugar no 

mundo” e essa ideia não compactua com a arte que se produz com tecnologias nas 

últimas  décadas.  Conforme  Danto  (2006,  p.  7)  “os  artistas  de  hoje  não  veem  os 

museus  como  repletos  de  arte  morta,  mas  com  opções  artísticas  vivas”  e  essa 

afirmação se encaixa ao perfil dos artistas e da arte produzida com as  tecnologias 

computacionais.  Nas  últimas  décadas,  as  exposições  ganharam  características 

novas envolvendo a participação e a interação do público, e desde então, percebe-

se  que  há  a  necessidade  de  uma  estrutura  diferente:  espaço,  tecnologias  e 

equipamentos que promovam a exibição e o processo de  interação do espectador 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com a obra, o que gera uma outra  realidade e outros problemas dentro do campo 

museológico.  

  Os  mecanismos  computacionais  ampliam  a  forma  de  apresentação  e 

existência  da  obra  de  arte,  muito  além  dos  antigos  e  tradicionais  pedestais  e 

molduras  e  apontam  para  novas  possibilidades  de  exibição  quase  que  alheias  ao 

mercado da arte  -  colecionadores particulares  raramente adquirem uma  instalação 

computacional  interativa  que  necessita  de  um  espaço  amplo  para  sua  realização, 

uma obra hipermidiática em CD-Rom ou mesmo em outros suportes digitais57 - e em 

sintonia com os apelos midiáticos da sociedade do novo século. O modelo do museu 

moderno  com  seus  antigos  ideais  de  exposição  não  cabe  mais  nos  espaços 

contemporâneos, assim como o sistema de manutenção e armazenamento de obras 

tecnológicas necessitam de equipamentos compatíveis às propostas artísticas.  

  Um problema que se apresenta aqui, é justamente a imprevisão de como tais 

equipamentos serão conservados para exibições futuras, dada a constante evolução 

das  tecnologias  e mudanças  que  implicam  não  só  na  configuração  dos  sistemas, 

mas o risco da impossibilidade de execução da obra na falta dos equipamentos ou 

na  incompatibilidade  entre  máquinas  de  gerações  diferentes.  Esse  é  um  dos 

problemas  que  os  museus  contemporâneos  começam  a  enfrentar,  já  que  até  o 

momento,  parte  da  produção  tecnológica  das  últimas  décadas  já  corre  o  risco  de 

ficar mencionada na história apenas pelos seus registros e não enquanto obra, pois 

já encontram-se com seus dispositivos obsoletos ou fora de funcionamento.  

O  resgate  histórico  e  a  preservação  de  obras  que  têm  na  sua  constituição 

tecnologias  efêmeras  ou  vulneráveis  pelo  desenvolvimento  tecnológico  é 

                                                        

57 A  questão  do mercado de  arte  computacional  é  assunto  para  outra  pesquisa,  pois  envolve  uma 
discussão sobre o sistema da arte, curadorias, mercado financeiro, além de uma série de conceitos 
que,  assim  como  a  discussão  sobre  a  realidade  dos  acervos  atuais,  envolve  um  aprofundamento 
específico sobre o tema. Mas, o que pode ser comentado é que ainda está na contramão das outras 
manifestações  artísticas  tradicionais,  o  que  também  vem  de  encontro  com  as  discussões  desta 
pesquisa. 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imprescindível, pois, se não houver meios de guardar o presente (quase passado, se 

for  considerado mais  de  cinco  décadas  de  existência  da  arte  computacional),  não 

haverá registros no futuro. E no presente, como esta pesquisa pretende verificar, ao 

perceber  que  pouco  da  arte  computacional  vem  sendo  conservada,  muito  já  se 

perdeu na recente história da arte tecnológica brasileira.  

  Uma das características da arte computacional é a  interação com o público, 

envolvendo  o  seu  entorno,  bem  como  a  noção  de  espaço  e  tempo  que  são 

potencializadas. Ao contrário do que muito teóricos apresentam como preocupação, 

a  arte  computacional  não  objetiva  superar  outras  formas  de  arte  tradicionais  e 

tampouco  substituir  essas,  ao  contrário,  vem  de  encontro  com  as  motivações 

contemporâneas  e  se  manifesta  na  proximidade  com  esse  público  que  já  se 

relaciona  diferentemente  com  a  arte.  O  espaço  imaterial  de  dados  e  informação 

virtual  acontece  através  de  interfaces  do  homem  com  teclados, mouses,  luvas  ou 

outros dispositivos responsáveis pela  interação na obra e  influencia diretamente os 

conceitos  ligados  à  exposição  e  ao  contexto  do  museu.    Retomando  a  teoria  de 

Lipovetsky,  a  arte  computacional  pode  ser  considerada  como  uma  manifestação 

hipermoderna,  já que  também potencializa  instâncias anteriores da arte e promove 

uma nova fruição artística pautada pela tecnologia.  

  A história nos mostra que a arte sempre passou por grandes transformações 

de ordem técnico/tecnológica vinculadas mais à produção artística do que na relação  

direta  com  o  público  que,  na  maioria  das  vezes,  não  tem  noção  do  aparato 

tecnológico necessário para se chegar aos resultados finais que se apresentam. O 

uso da câmara obscura é um exemplo de  tecnologia utilizada pelos pintores antes 

mesmo do Renascimento, para a obtenção de melhores resultados na  imagem, mas 

essa tecnologia não aparecia para o espectador que, sequer imaginava existir uma 

máquina  com  recursos  ópticos  para  essa melhoria  dos  resultados.  As  tecnologias 

ganham importância maior para o público quando elas são evidentes no conjunto da 

exibição ou da própria existência da obra enquanto tecnologia. É o caso da obra The 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Legible  City  (1988-90)  de  Jeffrey  Shaw,  onde  o  espectador,  pedala  uma  bicicleta 

diante de uma tela de projeção e transmite dados a um computador determinando o 

percurso nas ruas de Manhattan (ou outra cidade, conforme a versão da obra):  

A imagem desta cidade é um vídeo projetado em uma grande tela em frente 
à  bicicleta  que  é  fixada  no  chão  de  uma  sala  escura.  A  imagem  em  si  é 
gerada por computador em tempo real em resposta aos dados transmitidos 
pela  bicicleta.  O  ciclista  controla  sua  velocidade  e  guia  a  direção, 
movimento,  pedalando  rápido  ou  devagar.  Diante  da  bicicleta  há  uma 
pequena  tela  de  cristal  liquido  que mostra  uma  planta  da  cidade  com  um 
ponto  se movendo que  representa a movimentação do  ciclista ali  (SHAW, 
1996, p. 489).  

 

The  Legible  City58  (Figura  19),  propõe  um  passeio  pela  cidade  feita  de 

palavras através do ato de pedalar e a obra só tem sentido na interação do “ciclista” 

com o sistema computacional ligado à bicicleta e o resultados da trajetória percorrida 

projetado na tela.  

Figura 19: Jeffrey Shaw, The Legible City, 1988-9. 

 
Fonte: PAUL, 2003, p. 73. 

 

                                                        

58 Apesar do reconhecimento do artista e da obra na história da arte digital, de1988, até 2000, a obra 
foi exposta mais em eventos e exposições específicos de arte eletrônica do que em eventos oficiais 
de  arte  contemporânea.  Pertence  ao  acervo  de  uma  das maiores  instituições  de  arte  eletrônica,  o 
ZKM, em Karlsruhe, na Alemanha. 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Essa é uma das obras computacionais clássicas que teve um impacto grande 

entre  o  público  e  a  crítica,  pois  para  sua  existência  é  fundamental  que  o  público 

entenda  como  funciona  o  mecanismo  do  acontecimento.  Essa  obra  reúne  os 

conceitos  de  arte,  da  estética  e  da  tecnologia  e  ainda  são  referências  na  breve 

história da arte computacional. 

  Muitos  museus  têm  promovido  nas  últimas  décadas,  exposições  que 

apresentam  arte  produzida  com  tecnologias  avançadas.  Ao  contrário  das  práticas 

expositivas  tradicionais, onde a obra se apresenta isolada do público, protegida por 

cordas,  linhas  ou  sensores  de  aproximação,  há  o  apelo  da  participação,  da 

interação,  do  acontecimento  e  não  é  proibido  tocar  nas  obras,  o  espectador  é 

impelido  a  interagir,  a  acionar  teclas,  botões  ou  outros  dispositivos,  pedalar  uma 

bicicleta,  deitar  sobre  uma  cama,  falar,  dançar,  soprar,  movimentar-se  diante  de 

sensores  além  de  uma  infinidade  de  ações  que  enfim,  conectem  o  corpo  com  as 

interfaces tecnológicas. Esse grau de proximidade com a obra está muito distante da 

ação  contemplativa  tradicionalmente  encontrada  nos museus  e muda  a  atitude  do 

público diante da arte.  

  Grandes eventos de arte eletrônica geralmente reúnem um público que está 

acostumado  com  as  tecnologias  contemporâneas,  diferindo  das  exibições  de  arte 

moderna  ou  clássica  que  atraem  público  de  diferentes  idades,  mas  que  exigem, 

muitas vezes, o conhecimento de determinados códigos ou mesmo, o entendimento 

das obras dentro do contexto da história da arte. 

Desde  o  início  da  década  de  1990,  ocorreram  mudanças  significativas  no 

caráter  das  exposições  de  obras  produzidas  com  tecnologias  e,  cada  vez  mais 

ocupam  um  lugar  importante  no  contexto  da  arte  contemporânea.  Os  recursos 

oferecidos  pelas  tecnologias  computacionais  redimensionam  as  possibilidades  de 

produção e conferem à arte novos desafios. O final do século XX foi marcado pelas 

facilidades e rapidez na criação e desenvolvimento de novas formas de arte a partir 

das  tecnologias.  Se,  conforme  Douglas  Crimp  (2005,  p.  27-28),  o  museu  produz 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“uma relação social específica entre a obra de arte e o espectador”, de que forma o 

museu está cumprindo sua  função no que diz  respeito à arte computacional e que 

espaço está sendo oferecido para que haja a sua preservação no contexto atual?  

A arte contemporânea tem por característica a pluralidade de conceitos, bem 

como uma produção  longe de ser uniforme do ponto de vista categórico, portanto, 

tudo cabe dentro dela, resta saber se o museu está preparado para absorver todas 

as  categorias  e  dar  conta  de  preservar  o  que  foge  do  padrão  tradicional, 

característico  de momentos  anteriores  da  história.  Para Danto,  uma  parte  da  arte 

contemporânea  

é  incompatível  com  as  restrições  de  um  museu  e  que  exige  uma  outra 
geração  de  curadores,  completamente  diferente,  uma  que  contorne  as 
estruturas  do museu  como um  todo,  com o  intuito  de  comprometer  a  arte 
diretamente  com  as  vidas  de  pessoas  que  não  veem  razão  em  usar  o 
museu nem como arca do tesouro da beleza nem como santuário da forma 
espiritual(2006, p. 20-21). 
 

Há  que  se  repensar  o  espaço  museológico  em  relação  às  propostas 

contemporâneas, reconhecendo na produção tecnológica as características que lhe 

são  peculiares  de  forma  diferenciada  de  outras  manifestações  da  arte.  Embora 

alguns  teóricos  e  artistas  já  tenham  levantado  tais  discussões,  ainda  é  lenta  a 

mudança de estrutura que os museus vêm passando e que ainda deverão passar 

nas  próximas  décadas,  pois  as  características  da  arte  mudaram,  assim  como  o 

espaço ocupado por ela e a sua materialidade, mas, a  inserção nos acervos ainda 

está  longe de acontecer e questiona-se  se ainda acontecerá,  antes que haja uma 

perda significativa em parte da sua história recente.   

Conforme Belting (2006, p. 141) “o museu coloca-se como um símbolo de um 

lugar inalterável e do tempo suspenso, contrário a todos os desejos atuais que estão 

articulados  na  prática  contemporânea  de  exposição  com  seu  caráter  efêmero”, 

assim, no tempo presente, é imprescindível pensar o tempo e o espaço do museu no 

conjunto  das  tecnologias,  principalmente  no  que  diz  respeito  à  existência  e 

conservação  de  obras  computacionais.  Apesar  da  convivência  exacerbada  do 

homem  com  as  tecnologias,  a  produção  computacional  no  Brasil  ainda  corre  em 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paralelo  ao  real  sistema  da  arte.  Ainda  em Belting  (2006,  p.  144),  “o  princípio  de 

coleção  do  museu  e  o  princípio  de  armazenamento  do  computador  pertencem  a 

épocas  diferentes  embora  no  presente  existam  simultaneamente  um  ao  lado  do 

outro”, mas a inserção e manutenção dessa nova realidade precisa ser absorvida e 

ampliada  pelas  instituições. O  autor  faz  essa  constatação, mas,  talvez  caiba  uma 

reflexão sobre a possibilidade da convivência entre ambos a partir de mecanismos 

que  possibilitem  a  conservação  das  obras.  A  efemeridade  da  obra  computacional 

está ligada à sua própria existência matérica, portanto, cabe pensar de que forma é 

possível  a  preservação  dessas,  sem  que  os  museus  em  poucos  anos  se  tornem 

depósitos de sucata tecnológica. 

  As mudanças de padrões sociais através do uso das tecnologias no cotidiano 

também determinam a necessidade do museu acompanhar e promover a  inserção 

das  tecnologias  no  universo  da  arte,  pois  cada  vez  mais,  o  público  quer  estar 

próximo da obra e de  tudo o que surge de novo. Muitos historiadores demonstram 

suas preocupações em relação às tecnologias como linguagem contemporânea, que 

em alguns casos, ainda é vista como uma produção marginal, segregada a grupos 

ou a outras áreas do conhecimento que  já  têm demonstrado valorização por conta 

do crescimento tecnológico.  

 

3.2.1 Legit imação  

  No sistema da arte, o museu é uma instituição legitimadora, ao mesmo tempo 

em que é responsável pela preservação da arte. Existe uma relação de poder entre 

o que é legitimado e o que não é. Conforme Bourdieu (1996, p. 244), “o campo do 

poder é o espaço das  relações de  força entre agentes ou  instituições que  têm em 

comum possuir o capital necessário para ocupar posições dominantes nos diferentes 

campos  (econômico  ou  cultural,  especialmente)”.  Assim,  uma  vez  inserida  no 

sistema,  a  arte  computacional  ganharia  uma  notoriedade  equiparada  a  outras 

manifestações  artísticas  já  institucionalizadas,  mas,  sabe-se  que  isso  ainda  se 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apresenta  como  um  desafio  e  uma  nova  realidade  para  o  museu  do  século  XXI. 

Diante das ausências tecnológicas, pode-se questionar se o museu ainda atua como 

agente de legitimação da arte, e se, nas funções de guardar, armazenar e conservar 

as  obras,  ainda  mantém  a  responsabilidade  sobre  a  memória  do  passado  e  do 

presente para a história no futuro.  

  Se verificarmos o contexto atual da arte, o caráter das exposições, o público 

que visita o museu e compararmos com o número de eventos paralelos aos museus 

e que atingem um público bem maior,  talvez possamos  repensar qual o  lugar que 

legitima  a  arte  hoje  e  analisar  se  essa  legitimação  não  vem  acontecendo  mais 

através das vias  informais, evidenciado em eventos ao  longo das últimas décadas, 

do que pelo contexto institucionalizado.  

  É sabido que as tecnologias computacionais invadiram o cotidiano do homem 

contemporâneo  de  forma  intensa  pela  rapidez  com  que  o mercado  evolui  e  torna 

indispensável  o  aparato  tecnológico  na  sua  convivência,  seja  através  do 

computador,  das  redes  sociais  via  internet60  (cada  vez  mais  invasivas),  dos 

dispositivos de comunicação instantâneos via telefone celular, entre inúmeros outros 

mecanismos  tecnológicos que  formam uma  lista  impossível de ser  ignorada. Se  “a 

arte sempre foi produzida com os meios de seu tempo” (MACHADO, 2007, p. 9) faz 

sentido  pensar  a  arte  computacional  no  contexto  do  museu  hoje  para  que  essas 

manifestações  tenham  um  espaço  físico  de  preservação  como  uma  forma  de 

garantir  um  lugar  na  história  da  arte  contemporânea,  para  que  possam  ser 

analisadas  enquanto  obras  sintonizadas  com  as  transformações  deste  início  de 

século.  

  A arte computacional pode ser vista também como vertente histórica, dada a 

existência  atual,  e  não  como  algo  que  está  fora  do  seu  contexto,  à  parte, 

manifestada  e  apresentada  apenas  em  espaços  específicos  de  arte  e  tecnologia, 
                                                        

60  Facebook, Twitter,  Instagram, Orkut, Badoo,  Linkedin, YouTube, Flickr, Blogger, MSN, Myspace, 
entre outras. 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como  se  percebe  nos  vários  institutos  espalhados  pelo  mundo.  No  que  tange  os 

processos  de  legitimação  da  arte  computacional,  devemos  reconhecer  que muitas 

exposições vêm acontecendo em feiras, bienais, em eventos de caráter tecnológico 

e/ou  científico  (mas  que  privilegiam  a  criação  artística)  promovidos  por  grandes 

empresas de tecnologia, além da formação de acervos em institutos de pesquisa e 

tecnologia que abrem um espaço de valorização da arte que originalmente pertencia 

apenas  aos  museus  e  galerias.  No  Brasil,  o  maior  acervo  de  arte  computacional 

pertence  ao  Instituto  Itaú  Cultural  de  São  Paulo,  apresentado  no  próximo  sub-

capítulo. Um dos grandes exemplos de eventos que  também ocorrem no país é o 

FILE  –  Festival  Internacional  de  Linguagens  Eletrônicas61  que  acontece  em  São 

Paulo, fomentado pelo SESI-SP e que já contou com treze edições. 

Assim, o museu como espaço de conservação e preservação da arte ao longo 

da história tem como um dos seus propósitos legitimar as produções artísticas que já 

receberam o  reconhecimento e a aceitação do público, da crítica e, por  vezes, do 

mercado. Por outro lado, o fato de uma obra pertencer ao museu e ser exibida por 

ele,  promove  sua  consagração e  legitimação,  aquilo  que Cristina Freire  chama de 

“batismo  da  obra”  (1999,  p.  35).  Ao  contrário  da  arte  produzida  até  meados  do 

século XX, a arte do século XXI não existe apenas para ser contemplada dentro do 

museu, mas para interagir no mundo, nas redes sociais, nos ambientes públicos, no 

acesso das conexões via internet, celular e outros dispositivos de comunicação, mas 

que devem estar conectados a um ponto de referência histórica, cuja função moral, 

ainda é do museu.  

Essa mudança de pensamento em relação ao público, à matéria, ao tempo e 

espaço começou a ocorrer entre as décadas de 1960 e 1970 com movimentos de 

ruptura  ao  contexto  artístico  institucionalizado,  como  a Arte Póvera,  a Land Art,  a 

Minimal Art, entre outras manifestações que visavam transpor os limites espaciais do 

                                                        

61 http://www.file.org.br 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museu e das galerias, bem como, transgredir à matéria e ao contexto que começava 

a ser imposto pelo mercado e pelo sistema da arte. Com a Arte Conceitual, discutia-

se a dificuldade dos museus e da crítica para aceitar as novas formas de criação que 

conflitavam  com  as  normas  de  inserção  e  exibição  dos  museus,  dados  os  seus 

suportes  ou  a  falta  deles.  Muito  do  que  foi  produzido  naquelas  décadas  não  foi 

catalogado, nem tampouco conservado pelos museus e hoje, pesquisadores (como 

no  caso  de  Cristina  Freire62)  tentam  recuperam  obras  a  fim  de  constituir  acervos 

significativos  de  determinadas  manifestações  isoladas  pelo  circuito  de  época.  Da 

mesma forma hoje, a arte criada pelas tecnologias computacionais se coloca nessa 

posição, e  torna-se necessária a  legitimação  institucional e a conservação de uma 

parcela  significativa  dessas  obras  para  garantir  a  posteridade  e  o  futuro  dessas 

manifestações contemporâneas. Oliver Grau manifesta sua preocupação com esse 

futuro, em relação às obras produzidas através das tecnologias com os museus e à 

própria história da arte:  

nenhuma dessas obras de arte, como tampouco as últimas décadas da arte 
digital em geral têm recebido a atenção devida pelas disciplinas acadêmicas 
ou  sido  adicionadas  em  números  adequados  às  coleções  de  museus  e 
galerias.  Estamos,  portanto,  correndo  o  risco  de  apagar  uma  significante 
porção  da  memória  cultural  de  nossa  história  recente.(...)  Todavia,  a 
disciplina da história da arte, os artistas de mídia e sua obra estão à espera 
de muito mais: estudos que auxiliem a arte-mídia a superar sua existência 
na periferia da disciplina da história da arte (GRAU, 2006, p. 263). 

 

  Assim,  no  contexto  dessas  manifestações  ocorridas  na  arte  na  segunda 

metade do século XX,  já percebe-se que em algum momento  futuro da história da 

arte,  vai haver a necessidade de  recuperação das ações, ou pelo menos de parte 

delas  ou  ainda  dos  registros  que  possam  servir  como  referência  de  pesquisa  e, 

enquanto assiste-se às coisas acontecendo em tempo real, também percebe-se que 

elas estão se perdendo na própria efemeridade da sua constituição. Essa questão 

que envolve a exposição e a conservação das obras de arte não é recente. Walter 
                                                        

62 Cristina Freire resgata a Arte Conceitual no MACUSP, considerada efêmera e transitória na década 
de 1970 e hoje e  paradoxalmente, presente nos acervos históricos (FREIRE, 1999). 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Benjamin  (2012)  em  1936,  já  se  manifestava  em  relação  às  questões  técnicas  e  

caráter de exponibilidade da obra de arte. Assim, busca-se entender as causas da 

indiferença  dos  museus  de  arte  contemporânea  ao  evitarem  os  acervos  de 

tecnologias computacionais que não  têm o mesmo espaço de conservação que as 

consagradas formas de arte. Já mencionada anteriormente, uma outra questão que 

se discute sobre as tecnologias na arte em relação aos suportes convencionais está 

o mercado de arte e o valor atribuído à obra.  

3.2.1.1 Mercado 

  Os mecanismos  para  avaliar  o  valor monetário  de  uma obra  computacional 

ainda  é  indefinido,  pois  envolve  uma  série  de  fatores  além  da  própria  obra  e  do 

crédito  do  artista,  juntamente  com  os  responsáveis  pelo  desenvolvimento, 

programação e produção técnica, a consistência material da obra e o espaço. Não 

que o mercado de arte seja um balizador para se fazer uma análise dos acervos nos 

museus  de  arte  contemporânea,  mas,  a  repercussão  de  determinadas  obras  no 

mercado da arte  influenciam muitas vezes a aquisição das obras pelas  instituições 

museais. 

  Don Thompson (2012 p. 82), colecionador de arte e economista canadense, 

elabora uma lista dos vinte e cinco grandes artistas contemporâneos, questionando 

conhecedores de arte, marchands e especialistas em  leilões,  o que ele  chama de 

“classificação  consensual  dos  25  principais  artistas  contemporâneos”  e,  nenhum 

deles tem alguma ligação com a arte computacional.  Dadas  as  suas  características 

e  debatidas  já  com  mais  frequência  no  contexto  contemporânea,  a  arte 

computacional não pode ser comparada ou concorrer com as demais categorias da 

arte contemporânea, pois diferem em muito daquilo que é analisado na transação de 

uma  obra  tradicional:  não  se  trata  de  um  objeto  autônomo,  ao  contrário,  sua 

autonomia  está  relacionada  a  um  projeto  original,  a  uma  fonte  de  energia,  ao 

espaço,  aos  equipamentos,  à  conservação  desses,  à  execução  da  obra  e  sua 

posterior  manutenção.  Um  colecionador  poderá  adquirir  uma  tela  pintada,  uma 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escultura,  desenho ou gravura, mas, excepcionalmente  irá adquirir  uma  instalação 

que  ocupa  o  espaço  de  uma  sala,  ou  que  necessita  de  computadores,  projetores 

multimídia, luz, som, e outros aparatos ligados que promovam o acontecer da obra e 

que isso tenha que se repetir o tempo todo para que a obra “exista”.  

  Em suas investigações sobre o mercado e o mundo da arte contemporânea, 

Sarah Thornton (2010) apresenta características fundamentais do referido contexto, 

tais como a crítica, os prêmios, leilões, feiras, publicações e, em nenhum momento 

do livro, a arte computacional ou as tecnologias na arte são referenciadas. Também 

Raymonde  Moulin63  apresenta  um  discurso  sobre  o  mercado  da  arte  porém,  o 

direcionamento  do  seu  debate  está  na  questão  da  singularidade  da  obra,  em 

oposição  ao  caráter  de multiplicidade  que  a  arte  computacional  evidencia  a  partir 

das  tecnologias, não considerando os aspectos  fundamentais que envolvem a arte 

computacional, tais como o meio e a sua manutenção.  

No  mercado  de  arte  contemporânea,  o  desenvolvimento  das  novas 
tecnologias  faz  saltar  aos  olhos  a  contradição  entre  unicidade  e 
multiplicidade,  raridade  e  abundância,  arte  e  indústria  cultural.  As 
estratégias  de  valorização  passam  pela  recriação  permanente  de  novas 
raridades.  Elas  fazem  com  que  os  novos  suportes  sejam  utilizados  ao 
inverso  de  suas  possibilidades  tecnológicas  e  que  as  ‘peças’,  as 
instalações, as fotografias, as fitas de vídeo não sejam produzidas além de 
um certo limite numérico (MOULIN. 2007, p. 103-104) 

  A autora percebe o caráter múltiplo que envolve a produção tecnológica (seja 

ela computacional ou não) e, enquanto preocupação mercadológica, é importante a 

questão da numeração e/ou quantidade de peças de uma mesma obra  colocadas 

em coleções64. 

                                                        

63 O livro “O mercado da arte: mundialização e novas tecnologias” não contempla em quase nenhum 
aspecto as tecnologias na arte relacionadas ao mercado de arte contemporânea. A autora consegue 
se  aproximar  das  tecnologias  até  as  instalações  videográficas,  mas,  não  manifesta  nenhuma 
colaboração para arte computacional. 
64 As obras de Kátia Maciel, citadas no capítulo 2, apresentam o numero de série entre parênteses, 
citando o número do exemplar que pertence ao museu e a quantidade de peças da mesma obra). 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 Por sua vez, o crítico italiano Domenico Quaranta (2010), no que concerne ao 

mercado  de  arte  digital  e  às  coleções,  a  arte  reflete  o  próprio  tempo  e  arte 

contemporânea é a arte da idade da informação: 

    Colecionar geralmente  tem a ver com objetos  raros ou únicos. De selos a 
obras  de  arte,  o  ato  de  colecionar  ocorre  em  uma  economia  baseada  na 
escassez. Mas a escassez  raramente é uma questão no âmbito digital, no 
qual um arquivo pode ser copiado ad libitum sem perder a qualidade. Esse 
também é um dos motivos pelos quais é tão difícil convencer colecionadores 
públicos  e  privados  a  colecionar  obras  de  arte  digitais. 
(<http://simposiofuturospossiveis.wordpress.com/2012/09/07/salvo-pela-
copia/>. Acesso em: 11 mar. 2013). 

 

  O autor percebe a dificuldade de equiparação da arte digital  em  relação ao 

contexto  tradicional da arte, principalmente, pela motivação do múltiplo, ou seja, a 

obra  digital  não  tem  o  caráter  de  único,  tão  discutido  em  outros  momentos  da 

história da arte, e ainda hoje, são referenciadas as teorias de Benjamin (2012) sobre 

a reprodutibilidade técnica.  

  Esta pesquisa  intenta  ressaltar  que o mercado ainda é obscuro para a arte 

computacional,  levando-se  em  consideração  também  que  grande  parte,  quase  a 

totalidade  dos  artistas  que  produzem  arte  computacional  são  pesquisadores  e 

professores  em  instituições  de  pesquisa  e  ensino  superior.  Dessa  forma,  não 

prescindem da venda das suas obras para a sua subsistência. 

  Assim,  embasado  no  passado  recente,  corre-se  o  risco  sério  de  perder  a 

memória da arte computacional no Brasil, pelo descaso e despreparo dos acervos e 

também, por não estar na mira do mercado, devido ao seu grau de complexidade e 

dos seus mecanismos de constituição. 

2.2.1.2 Literatura  

  Um dos agentes de legitimação da arte é também a literatura específica que 

tem uma função  importante para respaldar o que é consenso entre os autores que 

são  referência  e  autoridade  na  arte  contemporânea,  bem  como  promover  novas 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produções  de  artistas  que  tornam-se  notórios.  Mesmo  que  a  literatura  não 

acompanhe as manifestações contemporâneas com a mesma velocidade que elas 

acontecem,  percebe-se  que  ainda  não  há  a  legitimação  da  arte  computacional  na 

literatura sobre arte brasileira contemporânea. Conforme Maria Amélia Bulhões65  

percebe-se  uma  ausência  bibliográfica  sobre  o  tema  além  de  certa 
segmentação  nas  abordagens  das  produções  artísticas  que  utilizam  os 
meios  digitais  em  geral.  Por  um  lado,  encontram-se  vários  textos  focados 
especificamente nas novas tecnologias, com estudos de gênese e análises 
conceituais  que  buscam  suportes  teóricos  na  filosofia  das  ciências, 
separando-se de leituras conectadas com a tradição reflexiva da estética e 
da  história  da  arte.  Eles  dão  muita  ênfase  aos  meios  digitais  enquanto 
modificadores  das  estruturas  de  pensamento  e  de  comportamento,  mas 
estabelecem  poucas  relações  entre  essas  produções  e  as  artes  visuais 
contemporâneas  que  utilizam  outros meios,  criando  uma  segmentação  de 
circuitos (2011, p. 8). 

  Essa segmentação é um dos entraves para localizar a arte computacional no 

contexto  da  arte  contemporânea,  como  tem  sido  demonstrado  ao  longo  desta 

pesquisa. E durante  todo o  processo de  investigação e  revisão bibliográfica  sobre 

arte computacional e arte contemporânea brasileira, constatou-se que a maioria dos 

autores não inclui artistas computacionais entre os destacados nas publicações. Em 

“Arte  internacional brasileira”, Tadeu Chiarelli  (2002)  resgata  textos produzidos nos 

primeiros  vinte  anos  de  sua  trajetória  como  professor,  crítico  de  arte  e  curador, 

subdividindo o livro em três partes: textos gerais, artistas da primeira e da segunda 

metade  do  século XX.  Entre  os  36  artistas  dessa  segunda metade  do  século XX, 

juntamente  com  algumas  obras  pontuais,  nenhum  deles  tem  sua  produção 

caracterizada como arte computacional, sendo na sua maioria, selecionados artistas 

da pintura, escultura, fotografia e gravura. Apesar do olhar particular do autor sobre 

esta  lista,  preocupa  a  não  inclusão  da  arte  computacional  e  tampouco  uma  única 

citação em relação à essa. Conforme Chiarelli, 

Embora  tenho  como  objetivo  que  este  livro  seja  lido  por  todos  aqueles 
interessados  em  pensar  o  fenômeno  das  artes  visuais  num  país  tão 

                                                        

65 O contexto da citação da autora refere-se inicialmente à web arte, contextualizada dentro do campo 
maior da arte digital. 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particular  como  o  Brasil,  gostaria  de  avisar  que  esta  coletânea  teve 
sempre  como  objetivo  primeiro  apenas  introduzir  um  público  não-
especializado a  algumas das principais  questões da arte  no Brasil  neste 
século  que  termina.  Em  última  análise,  os  textos  aqui  reunidos  são 
testemunhos de minhas inquietações em relação à arte produzida no país, 
vista como questão integrante e constituinte do debate cultural brasileiro, e 
não  mero  assunto  mundano,  sem  ressonâncias  mais  efetivas  no  corpo 
social do país (2002, p. 7). 

  A partir das palavras do autor, deduz-se que “o fenômeno das artes visuais” 

no  Brasil  não  inclui  a  arte  computacional,  nem  tampouco  constitui-se  como 

referência  para  “o  debate  cultural  brasileiro”,  o  que denota  que nesta  abrangência 

sobre  a  arte  contemporânea,  as  tecnologias  computacionais  não  se  configuram 

como tal. 

  Por sua vez, Kátia Canton (2000) publica “Novíssima arte brasileira: um guia 

de  tendências”,  onde mais uma vez não há alguma  referencia à produção de arte 

computacional.  Entre  os  70  artistas  selecionados  a  partir  de  critérios  justificados, 

toda a produção está centrada nas categorias  tradicionais da arte. Considerando o 

cenário das tecnologias no final dos anos 1990 era esperado que, tratando-se de um 

“guia de tendências”, a produção tecnológica fosse manifestada de alguma forma, o 

que  não  ocorre.  No  discurso  da  autora  são  trazidas  inúmeras  justificativas  que 

depõem contra esta exclusão: 

Particularmente, nesse período de transição de século e de milênio, a busca 
de  um  entendimento  das  novas  tendências  estéticas  e  conceituais  que 
permeia  essa  produção  se  tornam  inquietantes.  Elas  se  traduzem  numa 
tentativa  de  acompanhar  artistas  que  Irão  atuar  no  panorama  da  arte 
nacional  e  investigar  as  formas  que  esse  panorama  assume  a  partir  do 
século 21 (2000, p. 9). 

  É justamente na transição do século que as tecnologias ganham notoriedade 

no  campo  da  arte  e  que  se  constitui  uma  tendência  para  a  produção  do  terceiro 

milênio. No debate proposto por Canton “buscando situar a arte no contexto de seu 

tempo,  articulando  artistas,  tendências  e  fatos  históricos”  (idem,  p.  10),  a  arte 

computacional não encontra o seu espaço. 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 Outra  publicação  que  apresenta  um  recorte  da  produção  contemporânea 

brasileira é fruto da exposição “Geração da virada: 10+1: os anos recentes da arte 

brasileira”,  sob  a  curadoria  de  Agnaldo  Farias  e  Moacir  dos  Anjos.  A  exposição, 

assim como livro (FARIAS et al 2007), apresentam um total de 75 artistas brasileiros 

destacados  no  cenário  da  arte  contemporânea  brasileira,  porém,  é  intrigante 

constatar que nenhum deles se utiliza de tecnologias computacionais ou é um artista 

computacional.  A  produção  selecionada  é  caracterizada  pela  multiplicidade  das 

modalidades  artísticas,  e  nessa  amplitude  de  suportes  poderiam  estar  inseridas 

diversas produções computacionais correspondentes ao  final do século XX e anos 

iniciais  do  século  XXI,  período  ao  qual  corresponde  o  contexto  da  exposição.  É 

possível  que  nas  décadas  de  1990/2000  tenham  ocorrido  poucas  manifestações, 

mas, conforme será visto adiante, há uma geração de artistas que se  faz presente 

nesse  contexto  e  que,  assim  como  outros,  não  entram  nas  listas  com  suas 

produções computacionais. Segundo Farias,  

enquanto a geração anterior,  dos anos 80, definiu-se em  favor da pintura, 
tendência que na entrada dos anos 90 passou a combiná-la com o interesse 
por objetos, a geração atual traz como traço mais significativo o fato de não 
possuir uma só face, não eleger esta ou aquela forma de expressão. Prova 
disso  está  na  liberdade  com  que  seus  protagonistas  usam  e  abusam  dos 
mais  variados  suportes.  Além  das  modalidades  tradicionais  –  pintura, 
escultura,  desenho  e  gravura  -,  essa  geração  pratica  fotografia,  vídeo, 
instalação,  entre  outros,  isto  quando  não  se  reúne  criando manifestações 
para as quais essas formas de denominação não fazem mais sentido (2007, 
p. 29.) 

 

  Presume-se que a arte computacional estaria implícita “entre outros”, porém, 

na análise feita sobre o  livro, com a apresentação de todos os artistas, percebe-se 

que  nenhuma  obra  contempla  o  que  aqui  é  conceituado  enquanto  arte 

computacional.  

  Uma  publicação  mais  recente  sobre  arte  brasileira  contemporânea,  “Arte 

brasileira  contemporânea:  um  prelúdio”,  Paulo  Sergio  Duarte  (2008),  historiador  e 

crítico de arte reúne 77 artistas brasileiros, e, não há entre eles, nenhum artista com 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produção em arte computacional. Duarte (2008, p. 10) afirma que “um ponto de vista 

histórico é claramente defendido num momento em que inúmeras narrativas afirmam 

o fim da história66”. O autor ainda acrescenta, na primeira pessoa: “evitei, sem fugir 

aos juízos de valor inerentes a qualquer análise no campo estético, pontificar sobre 

um  terreno  que  se  encontra  em  formação  diante  de  meus  olhos  e  do  qual  faço 

parte”.  Questiona-se  assim,  por  onde  andam  as  manifestações  tecnológicas  no 

contexto  contemporâneo  ao  qual  o  crítico  faz  parte? E  pergunta-se  também:  se  a 

literatura  sobre  arte  é  um agente  de  legitimação,  em quais  circunstâncias,  onde e 

como está sendo legitimada a produção de arte computacional?  

 

 

3.3 PROJETOS BRASILEIROS EMERGENTES EM 2000   

   

  Durante  o  processo  de  pesquisa  junto  aos  museus  e  na  busca  por  obras 

referenciais  em  arte  computacional  no  Brasil,  buscou-se  a  tese  de  Doutorado  de 

Nara  Cristina  Santos67,  apresentada  em  2004,  onde  ela  investigou  projetos 

brasileiros  em  Arte  Mídia68  focalizando  sete  projetos  de  artistas  brasileiros  e 

considerando o tema emergente na época (2000/2004), as obras investigadas pela 

pesquisadora  eram  recentes  e  estavam  em  constante  processo  de  exibição  em 

mostras  nacionais  e  internacionais.  Nesta  passagem  de  cerca  de  dez  anos,  foi 

pensada  a  possibilidade  de  investigar  em  quais  museus  tais  obras  estariam 

conservadas,  bem  como em que  situação  de  preservação  as  obras  se  encontram 

hoje.  

                                                        

66  É  possível  que  o  autor  faça  referencia  às  teorias  de  Arthur  Danto  e  Hans  Belting,  no  que  diz 
respeito ao fim da arte e ao fim da história da arte, respectivamente. 
67  Tese  intitulada  “Arte  (e)  Tecnologia  em  sensível  emergência  com  o  entorno  digital:  projetos 
brasileiros”, 2004. 
68 Termo usado por Nara Cristina Santos para denominar a produção tecnológica na arte. 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 As sete obras citadas na pesquisa de Santos, todas elas desenvolvidas entre 

1997 e 2000 são:  

LAPIS/X (1999) de Carlos Fadon Vicente;  

Trans-e: my body, my blood (1997) de Diana Domingues;  

Kennetic World (2000) de Suzete Ventureli;  

Jornada Xamânica (1999) de Tânia Fraga;  

Desertesejo (2000) de Gilbertto Prado;  

Entremeios II (2000) de Milton Sogabe e  

Genesis (1999) de Eduardo Kac.  

  Iniciando  a  investigação,  constatou-se  que,  das  sete  obras,  nenhuma delas 

pertence a algum museu de arte contemporânea do Brasil. Entre as obras, apenas a 

obra  de  Eduardo  Kac  encontra-se  no  acervo  do  Instituto  Valenciano  de  Arte 

Moderno (IVAM), Valência, Espanha e a obra de Fadon Vicente foi doada a diversas 

instituições conforme se apresenta a seguir.   

  A  primeira  obra  pesquisada  foi  LAPIS/X  (Figura  20),  de  Carlos  Fadon 

Vicente realizada em 1999, cuja obra constitui-se de “um projeto em arte eletrônica 

que aborda interrelações entre imagens, diálogos entre memórias e representações, 

no quadro de uma colaboração ser humano-computador” (2012).  

Desenvolve-se  segundo dois  eixos,  a  elaboração  de  conjuntos  abertos  de 
imagens digitais sob o binômio causalidade – a causalidade e a construção 
de estruturas audiovisuais  interativas engendradas por essas imagens. Em 
cada  um  desses  eixos,  e  entre  eles,  estabelece-se  uma  articulação  entre 
processo  e  experimento,  conduzindo  a  uma  indagação  sobre  a  inter-
conexão entre imagens digitais e imagens-conceitos mentais (Idem).   

 

  Segundo o artista (que utiliza o termo media art para enquadrar sua obra), o 

obras  em  hipermídia  (em  suporte  de  CD-Rom)  acabam  sendo  conservadas  em 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bibliotecas  ou  núcleos  de  documentação,  o  que  não  é  a  mesma  situação  de  um 

acervo do museu. Em entrevista concedida por e-mail, Fadon Vicente, que tem sua 

produção  iniciada  em  1985,  observa  que  seu  trabalho  não  está  presente  em 

coleções de museus brasileiros, mas não faz disso uma “queixa ou reivindicação”. O 

artista conduz a documentação, reflexão e preservação do seu trabalho dentro das 

suas possibilidades:  

busco  levar  essas  informações  a  diferentes  instituições,  um  modesto 
trabalho  de  difusão.  As  obras  em  hipermídia,  tal  como Dolores  e  aquelas 
geradas  no  âmbito  do  projeto  LAPIS/X,  quando  doadas,  terminaram 
abrigadas em bibliotecas ou núcleos os de documentação, caso do Museu 
de Arte Moderna de São Paulo e do Itaú Cultural, São Paulo. No exterior, o 
ZKM Media Art Museum, Alemanha, recebeu ambas em doação no final de 
2012 (VICENTE, 2012)69 

 
Figura 20: Carlos Fadon Vicente, LAPIS/X, 1999. 

 

 

Fonte: http://www.fadon.com.br/ws_cfadon/documentacao_files/sobre_projeto_lapis%3Ax.pdf 

  Percebe-se  que  mesmo  tendo  sido  doada  a  diversos  museus,  nacionais  e 

internacionais, a obra, uma hipermídia em suporte físico de disco, não é enquadrada 

                                                        

69 O artista Carlos Fadon Vicente concedeu por e-mail um breve depoimento sobre sua percepção em 
relação às obras computacionais e os museus. 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nos  acervos  de  obras,  já  que  esse  tipo  de  mídia  é  direcionada  geralmente  às 

bibliotecas que mantém os suportes constituídos como arquivos, o que não é o caso 

da  obra  de  Vicente.  Tal  situação, muitas  vezes,  pode  ser  justificada  pela  falta  de 

políticas de conservação de obras produzidas com tecnologias – aqui o CD é tratado 

como  uma mídia  de  armazenamento  e  não  como  a  obra  em  si.  E  essa  situação 

ocorre  em  diversos  museus  que  ainda  não  sabem  como  proceder  em  relação  a 

determinadas obras e quais as medidas para conservação e manutenção das obras 

nos acervos como será visto no capítulo seguinte. 

  O  artista  contribui  com  sua  percepção  sobre  os  acervos,  enfatizando  as 

ausências  das  obras  que  envolvem  tecnologia:  “por  aqui,  as  obras  em  arte  e 

tecnologia, salvo poucas exceções estão ausentes dos acervos de museus públicos 

e privados  (caso de Abraham Palatnik),  afora não  serem vistas no âmbito  da arte 

contemporânea”  (VICENTE,  2012).  Para  o  artista,  não  se  conhece  a  política  ou 

iniciativas de estudos de aquisições na área de arte e tecnologia, a não ser no que 

diz respeito ao vídeo. O artista complementa: 

Ainda que no passado distante foram tema de exposições em museus (me 
refiro  particularmente  a  Arteônica  organizada  por  Waldemar  Cordeiro), 
depois  ficaram  restritas, e se  isolaram, em eventos específicos e, no mais 
das vezes, confinados às páginas dos cadernos de informática. Obviamente 
prejudicando ou  distorcendo a  formação de  referências  culturais  por  parte 
do público em geral, em especial com a emergência sociedade mediada por 
dispositivos (VICENTE, 2012). 

 

  A declaração de Fadon Vicente vem corroborar com a questão que envolve 

esta  pesquisa  no  que  diz  respeito  às  ausências  da  produção  artístico-tecnológica 

nos museus brasileiros por conta da sua materialidade, e as dificuldades  “de guarda 

e  conservação  de  obra  intangível  por  natureza  e  dependente  de  recursos 

rapidamente tornados obsoletos” (Idem). 

  A  segunda  obra  analisada  por  Santos  foi  a  instalação  interativa  que  se 

manifesta como uma espécie de transe eletrônico, Trans-e: my body, my blood 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(Figura 21) de 1997, desenvolvida por Diana Domingues e Grupo ARTECNO e  foi 

exibida  em  diferentes  eventos  de  arte  eletrônica  naquele  período.  Alberto  Coelho 

(2009), no desenvolvimento de sua  tese70 apresenta as sensações promovidas na 

interação com a instalação e a aponta como “uma obra histórica”. A obra foi citada 

como referência de arte latino-americana na segunda edição do livro Latin american 

art of the 20th century, de Edward Lucie Smith (2004). 

Figura 21: Diana Domingues/Grupo ARTECNO, Trans-e: my body, my blood ,1997. 
  

 

Fonte: http://artecno.ucs.br/artistic_projects/instalacoes/inst_meucorpo_ing.htm 

  Apesar do destaque literário e de ter participado de diferentes mostras como 

o  ISEA, Chicago, USA, bem como na II Bienal do MERCOSUL, em 1999, e na VII 

Bienal de Havana, Cuba, em 2000, onde ganhou o UNESCO Prize for the promotion 

of  the  Arts,  a  obra  não  pertence  a  nenhum  acervo  museológico  nacional  ou 

internacional. 

  A  obra  Kennetic  World  (Figura  22),  datada  de  2000,  da  artista  e 

pesquisadora  Suzete  Venturelli  constitui-se  de  um  “programa  artístico  com 

característica  de  multiusuário  que  pode  ser  veiculado  na  rede  Internet 

                                                        

70 Tese de Doutorado intitulada “Instalações Interativas Computacionais: exercícios de contemplação 
interfaceada de sensações” 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independentemente  dos  browsers  (Netscape,  Explorer  ou  outros)”71.  O  programa 

permite  a  comunicação  com  o  outro  através  de  ambiente  virtuais  “compostos  de 

mundos  virtuais,  avatares,  entre  outros modos  de  diálogo,  o  que  caracteriza  uma 

obra aberta, no sentido em que ela não é fixa, mas possibilita mudanças perpetuais, 

possíveis de existir nesse tipo de proposta artística” (Idem).  A  obra  está  disponível 

na rede72 e não pertence a nenhum museu ou instituição de arte.  

 
Figura 22: Suzete Venturelli, Kennetic World, 2000. 

 

Fonte: http://arte.unb.br/kw/apresenta.html  

  Um  grande  problema  que  surge  é  que  algumas  obras  já  referenciadas  por 

teóricos  em  livros  que  contam a  recente  história  da  arte  computacional  não  estão 

sendo  incorporadas  a  nenhum  acervo  e  poderão  deixar  de  existir  (ou  já  não 

existem).  

                                                        

71  (http://www.cibercultura.org.br/tikiwiki/tiki-index.php?page=Kennetic+World  acessado  em 
17/06/2012) 
72 http://arte.unb.br/kw/apresenta.html 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 Conforme  Venturelli,  apenas  uma  obra  computacional  dela  pertence  a  um 

acervo:  a  obra  “PI_31416”,  que  consiste  em  um  software,  um  computador,  um 

microfone  e  uma  case,  pertence  à  Casa  de  Cultura  da  América  Latina73,  espaço 

institucional da UnB, que tem uma coleção de obras de artistas da Universidade: 

PI_31416 deve ser apresentada como instalação composta por um suporte 
contendo um projetor e um computador, uma superfície circular, na qual a 
imagem é projetada e um microfone. O programa simula o número PI, que é 
modificado conforme a detecção da intensidade do sinal sonoro. PI é o valor 
da razão entre a circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro, é a mais 
antiga  constante matemática  que  se  conhece.  É  também  um  dos  poucos 
objetos matemáticos que, ao ser mencionado, produz reconhecimento e até 
mesmo interesse em praticamente qualquer pessoa alfabetizada. O PI está 
em todos os lugares, por esta razão foi escolhido como poética. O rolar das 
ondas numa praia, o trajeto aparente diário das estrelas no céu terrestre, o 
espalhamento  de  uma  colônia  de  cogumelos,  o  movimento  das 
engrenagens e  rolamentos,  a propagação dos campos eletromagnéticos e 
um  sem  número  de  fenômenos  e  objetos,  do  mundo  natural  e  da 
Matemática, estão associados às idéias de simetria circular e esférica. Ora, 
o  estudo e  uso de  círculos  e  esferas,  de um modo quase que  inexorável, 
acaba  produzindo  o  PI.  Daí  a ubiquidade desse  número  (VENTURELLI, 
2013). 
 
      Figura 23: Suzete Venturelli, PI_31416.  
 

 
                           
     Fonte: VENTURELLI, 2013. 

 

                                                        

73 http://www.casadacultura.unb.br/ 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 Conforme a artista, a estrutura do trabalho em código é aberta a modificações 

e estão à disposição de quem quiser fazer uso, pois envolvem a criação de software. 

“Colocamos  tudo  em  sites,  redes  sociais,  em  função  da  interatividade  que  eles 

proporcionam  e  também  porque  podem  ser  modificados  pelo  público,  na  sua 

morfogênese”  (VENTURELLI,  2013).  A  ideia  do  trabalho  aberto,  como  sites  ou 

manifestações em web art não é o tipo de obra que geralmente os museus tomam 

por  responsabilidade,  já  que  envolve  uma  manutenção  constante  ou  ainda,  uma 

atualização ou monitoramento, o que envolveria constantemente, um suporte técnico 

especializado em assuntos computacionais e de rede. 

  Apesar  da  característica  aberta  das  obras  da  artista  e  estarem  todas 

disponíveis  na  rede,  Venturelli  (2013)  compartilha  das  questões  trazidas  nesta 

pesquisa,  de que  “os museus ainda não encontram espaço para o acervo de arte 

computacional,  pois  necessitam  de  pessoal  capacitado  para  a  manutenção.  As 

instituições culturais estão mais preparadas ou arriscam mais, nesse sentido”, como 

é  o  caso  do  Itaú  Cultural,  citado  nesta  pesquisa. Essa  constatação  é  o  que  vem 

sendo apresentada pelos artistas e pelos profissionais dos museus investigados até 

aqui.  

   
  O  trabalho Desertesejo  (2000)  de Gilbertto Prado  (Figura  24)  consiste  de 

um  ambiente  virtual  interativo  multiusuário  construído  em  VRML  que  permite  a 

presença  simultânea  de  até  50  participantes  e  foi  desenvolvido  para  o  Programa 

Rumos  Novas  Mídias  do  Itaú  Cultural,  São  Paulo,  Brasil.  “Desertesejo  explora 

poeticamente  a  extensão  geográfica,  rupturas  temporais,  a  solidão,  a  reinvenção 

constante  e  a  proliferação  de  pontos  de  encontro  e  partilha”74.  Na  descrição  dos 

acontecimentos,  

ao entrar no ambiente virtual, o viajante encontra uma caverna de cujo teto 
caem pedras suavemente. Qualquer uma delas é clicável. Após o clique, o 
viajante é transportado para um novo ambiente, no qual carrega essa pedra. 

                                                        

74 http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/desertesejo.html acessado em 03/02/2013. 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Poderá  então  depositá-la  em  algum  dos  montes  (“apaicheta”em  aimará) 
presentes  nos  diferentes  espaços.  A  pedra  constituirá  um  marco  da 
passagem desse viajante e ficará como uma indicação, para outros, de que 
ele  esteve  ali.  Mas  a  entrada  nesse  ambiente  pode  acontecer  de  três 
formas diferentes. Ao clicar sobre uma pedra na caverna, o viajante poderá 
ser transportado como uma onça, uma cobra ou uma águia. Ou seja, poderá 
andar, arrastar-se ou voar sobre o ambiente, como em um sonho xamânico, 
mas não saberá de antemão que  forma assumirá nesse novo espaço.  Os 
ambientes são compostos de paisagens, de fragmentos de lembranças e de 
sonhos, sendo navegável em  três  rotas distintas que se entrecruzam e se 
alternam,  que  se  encadeiam  e  se  compõem  em  diversos  percursos 
oníricos.75 

Figura 24: Gilbertto Prado, Desertesejo, 2000. 

   
 

 
   

Fonte: http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/desertesejo.html 

  A obra foi apresentada em inúmeras exposições76 e, da mesma forma que as 

demais obras aqui relacionadas, não está conservada em nenhum acervo brasileiro. 

Conforme Prado, o Itaú Cultural  já manifestou a  intenção de adquirir a obra para o 

seu  acervo,  porém,  dadas  as  limitações  técnicas  e  tecnológicas  (por  ser  um 

ambiente multiusuário, durante a exposição no Itaú, houve uma sobrecarga de uso 

                                                        

75 Idem. 
76  AAA:  Archiving  as  Art/ISEA-  Centre  Saint  Charles,  Universidade  de   Paris  1,  França,  2000; 
Medi@terra  2000  -  International  Art  and  Technology  Festival,  Atenas,  Grécia;  Mostra  de  Arte 
Eletrônica da 13Th SIBGRAPI, 2000 – Simpósio Brasileiro de Computação Gráfica e Processamento 
de  Imagem, Gramado, RS;  Link_Age  - Muestra  internacional  de  arte  participativo, Gijon/Barcelona, 
Espanha,  abril  de  2001;  9º  Prix Möbius  International  des Multimédias  (Prêmio Menção Especial)  –
Pequim, China,  2001; XXV Bienal  de São Paulo  (Net Arte),  2002;  “>=4D”, CCBB  - Centro Cultural 
Banco do Brasil, Brasília (2004);15˚ Videobrasil, SESC Pompeia, São Paulo, 2005. 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dos servidores da instituição, limitando o acesso dos usuários a alguns horários, em 

função da quantidade de acesso no site ao mesmo tempo) e, posteriormente, a obra 

teve mudanças na sua existência. O site continua no ar, ativo, porém não possibilita 

as  interações  originais,  apenas  algumas  partes  são  disponibilizadas  e 

eventualmente, são alteradas. Não tem mais a mesma característica original quando 

da sua execução, em 2000.  

  A  obra  Jornada  Xamântica  (1999)  de  Tânia  Fraga  (Figura  25)  é  um 

ambiente  interativo  3D  apresentado  na  rede  internet.  Conforme  a  artista  e 

pesquisadora, 

Em 1999, criei uma jornada metafórica e poética – Jornada Xamantica. (...) 
Essa  jornada  foi  veiculada  pela  Internet  e  mostrada  em  inúmeras 
exposições,  palestras,  publicações  e  premiações  no  Brasil,  Austrália, 
Inglaterra,  França,  Alemanha  USA  e  Macedônia.  Participou,  também,  da 
Bienal  do  MercoSul  em  1999  e  representou  o  Brasil  no  Prix  Moebius 
Internacional, na China, em 2001. (FRAGA, 2009, p. 157).  
 

  O  ambiente  interativo  explora  alegoricamente  a  poética  das  jornadas 

xamânicas  e  sua  semântica  no  espaço  telemático  e  coloca  em  debate  questões 

impalpáveis  e  metafóricas  que  envolvem  as  relações  entre  a  realidade  e  a 

virtualidade do pensamento. 

Figura 25: Tania Fraga, Jornada Xamântica, 1999.

 

Fonte: FRAGA, 2009, p. 159. 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 Assim como outros ambientes produzidos na internet, a obra de Tânia Fraga 

não está relacionada a nenhum acervo público ou privado.  

  Entremeios  II  (Figura 26) é uma instalação multimídia  interativa produzida 

por Milton Sogabe e Grupo SCIArts (Sistema de Controle e Interações na Arte), um 

coletivo  formado  por  profissionais multidisciplinares.  A  obra multimídia  se  constitui 

de  um  sistema  ambiental  ‘“onde  câmeras  e  monitores  de  vídeo  espalhados  pelo 

espaço  relacionam  situações  desse  ambiente.  Imagens  em  tempo  real  e  pré-

gravadas  são  detonadas  por  programação  ou  pelos  sensores  ativados  pelas 

pessoas no local” (PUCSP, 2013). As imagens são definidas nos monitores de vídeo 

e na Internet.  

Figura 26: Milton Sogabe, Entremeios I. 

 

Fonte: http://sciarts.org.br/obras/entremeios/entremeios2_a.html 

  A obra foi exposta na II Bienal do MERCOSUL em Porto Alegre, em 2000, e, 

ao  que  conta  nas  suas  referências,  junto  ao  site  de  apresentação  da  obra,  não 

pertence a nenhum acervo institucional de arte.  

  A obra Genesis  (Figura 27), de Eduardo Kac (2012) “é um trabalho de arte 

transgênica  que  explora  a  intrincada  relação  entre  biologia  de  sistemas,  crenças, 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tecnologia da  informação,  interação dialógica, ética, e da  Internet”77  e desde 1999 

até o início de 2013 já foi exibida mais de quarenta vezes. Na descrição da obra, 

O elemento-chave do trabalho é um "gene artista", um gene sintético que foi 
criado por Kac, traduzindo uma frase do livro bíblico do Gênesis em Código 
Morse,  e  convertendo  o  Código  Morse  em  pares  de  bases  de  DNA  de 
acordo  com  um  princípio  de  conversão  especialmente  desenvolvido  pelo 
artista para este trabalho. A frase diz: "Que o homem tenha domínio sobre 
os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os seres vivos que se 
movem sobre a terra". Ele foi escolhido para que isso implica sobre a noção 
duvidosa - divinamente sancionada - de supremacia da humanidade sobre a 
natureza. O código Morse foi escolhido porque, como o primeiro exemplo do 
uso  de  radiotelegrafia,  que  representa  a  aurora  da  era  da  informação  -  a 
gênese  da  comunicação  global.  Ao  gene  Gênesis  foram  incorporadas 
bactérias, que foram mostrados na galeria. Participantes na Web poderiam 
ligar  uma  luz  ultravioleta  na  galeria,  causando  mutações  biológicas  reais 
nas  bactérias.  Isso  mudou  a  frase  bíblica  nas  bactérias.  Após  o  show,  o 
DNA das bactérias foi traduzido de volta em código Morse, e depois de volta 
para o Inglês. A mutação que ocorreu no DNA mudou a sentença original da 
Bíblia. A sentença mutante foi publicado no site do Gênesis.78 (KAC, 2012). 

  A  obra  de  Kac  está  centrada  no  gesto  simbólico  de  alterar  uma  sentença 

herdada: “significa que nós não aceitamos o seu significado na forma que herdou, e 

que novos significados surgem à medida que buscamos para mudar isso” (Idem)79.  

                                                        

77  Tradução  livre  da  autora  do  original: Genesis  is  a  transgenic  artwork  that  explores  the  intricate 
relationship between biology, belief systems, information technology, dialogical interaction, ethics, and 
the Internet.  
78 Tradução livre da autora do original: The key element of the work is an "artist's gene", a synthetic 
gene that was created by Kac by translating a sentence from the biblical book of Genesis into Morse 
Code,  and  converting  the  Morse  Code  into  DNA  base  pairs  according  to  a  conversion  principle 
specially developed by the artist for this work. The sentence reads: "Let man have dominion over the 
fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth." It 
was  chosen  for  what  it  implies  about  the  dubious  notion--divinely  sanctioned--of  humanity's 
supremacy  over  nature.  Morse  code  was  chosen  because,  as  the  first  example  of  the  use  of 
radiotelegraphy,  it represents the dawn of the information age--the genesis of global communication. 
The Genesis gene was incorporated into bacteria, which were shown in the gallery. Participants on the 
Web could turn on an ultraviolet light in the gallery, causing real, biological mutations in the bacteria. 
This  changed  the  biblical  sentence  in  the  bacteria.  After  the  show,  the  DNA  of  the  bacteria  was 
translated back into Morse code, and then back into English. The mutation that took place in the DNA 
had changed the original sentence from the Bible. The mutated sentence was posted on the Genesis 
web site.  
79  Tradução livre da autora do original: In the context of the work, the ability to change the sentence is 
a symbolic gesture:  it means  that we do not accept  its meaning  in  the  form we  inherited  it, and  that 
new meanings emerge as we seek to change it. 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Figura 27: Eduardo Kac, Genesis, 1999.

 

Fonte: http://www.ekac.org/geninfo2.html   

  De  acordo  com  o  site  oficial80  e  da  sua  representante  oficial  no  Brasil,  a 

Galeria Laura Marsiaj, além de uma versão em posse do artista, a obra pertence ao 

Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valência, Espanha. 

  Observa-se que entre as sete obras destacadas por Santos, em 2004, como 

obras emergentes no contexto das  tecnologias na arte, apenas a obra de Eduardo 

Kac encontra-se oficialmente catalogada em um acervo. Entre as demais, a obra de 

Fadon Vicente  figura nos arquivos de bibliotecas, mas, descaracterizado enquanto 

acervo de arte e as outras cinco obras permanecem  fora do contexto  institucional, 

tanto de museus quanto de  instituições específicas, destacando que o  trabalho de 

Suzete  Venturelli  encontra-se  disponível  na  rede,  não  pertencendo  a  nenhum 

domínio que não o da artista. 

  Após  a  verificação  das  obras  relacionadas  por  Santos  (2004)  e  o  contato 

direto  com  alguns  dos  artistas  percebe-se  que  o  que  era  emergente  no  início  da 

década de 2000 e obteve reconhecimento junto às exposições e institutos de arte e 

tecnologia  durante  alguns  anos  não  foi  totalmente  preservado  no  contexto 

                                                        

80 http://www.ekac.org/geninfo2.html 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institucional  da  arte  contemporânea.  Pensa-se  que,  pelo  reconhecimento  desses 

artistas no meio artístico e tecnológico e por essas obras pertencerem a um período 

em  que  as  tecnologias  já  se manifestam  no  espaço  da  arte  contemporânea,  elas 

estariam salvaguardadas em instituições de arte, já que fazem parte de uma fase de 

consolidação da arte computacional no Brasil e no mundo, porém, o que se percebe 

e  se  comprova,  é  que  lamentavelmente,  não  foram  incorporadas  a  museus 

brasileiros ou instituições culturais. Se a tese de Santos (2004) trazia a emergência 

com o entorno digital, percebe-se que tal emergência não foi suficiente para garantir 

a  manutenção  das  obras,  algumas  delas  muito  significativas  para  o  cenário  da 

época. 

  

3.3.1 Outras ausências   

  Assim  como  as  obras  computacionais  dos  artistas  mencionados 

anteriormente, sabe-se que muito do que foi produzido nas últimas décadas continua 

excluído  dos  acervos  dos  museus  de  arte  contemporânea.  Podem  ser  citadas 

algumas  outras  obras  e  artistas  que  compartilham  as  mesmas  percepções 

constatadas  nesta  pesquisa.  Por  exemplo,  o  trabalho  do  pesquisador  e  artista 

computacional, Gilbertto Prado, artista multimídia e professor da USP com produção 

em arte computacional desde a década de 1990, já citado anteriormente. Nenhuma 

das  obras  produzidas  por  Prado  e  seu  grupo  de  pesquisa,  desde  1995  até  2011, 

está conservada em acervo museológico. Apresenta-se aqui outras duas obras que 

já  fazem  parte  da  história  da  arte  e  tecnologia  brasileira,  a  fim  de  destacar  a 

realidade  no  entorno  ao  armazenamento  e  acervo  das  obras  computacionais  que 

requerem muito mais do que paredes e/ou pedestais. 

  A obra M.A.(desejo) (Figura 28), exibida na exposição “Arte & Tecnologia”, 

no MAC USP, em dezembro de 1995, 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é  uma  instalação  interativa  composta  de  uma  peça  cilíndrica  de  fibra  de 
vidro de 2,70m de diâmetro por 1,70m de altura, ladeada por 3 escadas e 3 
máscaras que dão acesso ao tampo superior aonde por mais 3 máscaras se 
pode  olhar  parcialmente  o  interior  da  caixa  rosa:  1  câmera  de  vídeo 
colocada por trás do próprio espectador que se vê em posição de "voyeur", 
e  pelos  2  orifícios  das  outras máscaras,  2  computadores  com  animações 
multimídias para serem navegadas. São 9 poemas escritos e sonorizados, 
vídeos  e  imagens  numéricas  elaboradas  a  partir  de  uma  polaroid 
encontrada  de  um  marinheiro  observando  cartazes  de  uma  strip-girl  nas 
ruas de Paris (ECAUSP, 2012 - 1). 81 

Figura 28: Gilbertto Prado, M.A.(desejo), 1995. 

   

   
Fonte: http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/madesejo.html 

 

  M.A.(desejo) constituía-se como objeto-instalação que convidava o público a 

observar  e  participar  indiretamente  do  que  se  apresentava  dentro  da  obra. O  que 

resta  de  si  são  apenas  registros  em  fotografia  e  vídeo,  já  que  a  obra/objeto  foi 

inutilizada e os programas utilizados na época, não rodam mais nos computadores 

atuais. Nesse caso, a manutenção contínua teria sido fundamental para a existência 

do  trabalho,  envolvendo  os  aspectos  físicos  da  instalação,  bem  como  o 

acompanhamento da sua efemeridade computacional. 

                                                        

81 http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/madesejo.html 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 A  outra  obra  de  Prado  é  9/4  fragmentos  de  azul  (Figura  29),  uma 

instalação que consiste 

na  disposição  de  um  ambiente  interativo,  em  que  os  participantes  eram 
solicitados  a  partilhar  e  a  explorar  um mesmo  espaço,  através  de  textos, 
sons e imagens que iam se modificando com os toques dos dedos nas telas 
dos computadores. Os computadores estavam dispostos sobre as cabeças 
dos  participantes  e  uma  animação  interativa  possibilitava  diferentes 
caminhos de percepção/navegação82 (ECAUSP, 2012 - 2).  

 

Figura 29: Gilbertto Prado, 9/4 fragmentos de azul. 

     
 

Fonte: http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/94frag.html 

 

  Mesmo  tendo  sido  mostrada  entre  os  anos  de  1997  e  2005  em  diferentes 

espaços expositivos83 de caráter contemporâneo, no Brasil, segundo Prado84 a obra 

não foi adquirida por nenhuma instituição de arte ao longo dos quinze anos desde a 

sua criação. O artista mantém armazenada a estrutura  física do  trabalho, podendo 

ser  remontada  ainda  hoje,  porém,  a  tecnologia  utilizada  na  época  era  específica, 
                                                        

82 http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/94frag.html 
83 De acordo com o site do trabalho(http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/94frag.html), a obra foi exibida 
nas  seguintes  exposições:  Mediações,  Espaço  Cultural  Itaú,  São  Paulo,  1997;  na  II  Bienal  do 
Mercosul, Porto Alegre,1998; Subversão dos Meios, Itaú Cultural, 2003/2004 e na Exposição Corpos 
Virtuais no Espaço Telemar, Rio de Janeiro, 2005.  
84 Em entrevista realizada no dia 26 de setembro de 2012, no CCEV, em Porto Alegre, RS. 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com telas sensíveis ao toque e que hoje já são obsoletas. Remontar a mesma obra 

hoje,  exigiria  usar  monitores  ou  telas  atuais  que,  implicariam  numa  espécie  de 

“pasteurização  visual”,  onde  “em  alguns  casos,  corre-se  o  risco  da  uniformização 

(...).  Tudo  fica  com  a  mesma  cara-design  e  a  identidade  da  obra  se  perde”,  da 

mesma forma que, a possibilidade de um restauro da obra faz com que ela seja uma 

outra obra, um espécie de releitura. 

  A ideia do restauro da obra computacional é ambígua, pois, ao mesmo tempo 

em  que  a  substituição  de  equipamentos,  softwares  ou  outras  manutenções 

possibilitam  a  permanência  da  obra,  implicam  também numa  alteração  conceitual, 

muitas  vezes.  Prado  tenta  alertar  para  isso,  quando  se  refere  à  “pasteurização 

visual”,  no  caso  dos  monitores  da  obra  citada.  Essa  uniformização  à  qual  ele  se 

refere  aproxima-se  do  apelo  visual  que  temos  hoje  nas  grande  cidades,  nos 

luminosos espalhados pelas ruas e mesmo nos video walls  e  outros  displays  que 

servem como atração visual no comércio de equipamentos eletrônicos.   

  Assim como o registro em fotografia e vídeo não guardam a obra, apenas sua 

memória,  também  a  possibilidade  de  restaurar  os  equipamentos  ou  substituí-los 

também pode colocar a obra em risco, tornando-a uma outra obra. Cabe pensar se, 

importa  mais  manter  a  obra  com  restrições  tecnológicas  e  o  seu  caráter  original 

intacto  tornando-se  um  objeto  datado  de  museu,  ou  ceder  à  possibilidade  de 

mudança  em  relação  às  transformações  tecnológicas  e,  gradativamente,  substituir 

equipamentos  mais  aprimorados  que  mantenham  a  essência  da  obra  original.          

  A artista Raquel Kogan  também  tem a preocupação com o  lugar das obras 

computacionais: a obra “Reler”85 (Figura 30), que prima pelo diálogo entre diferentes 

linguagens, numa poética que promove múltiplas percepções.  

A  instalação  interativa  “Reler” consiste em uma prateleira de madeira com 
50 livros, semelhante a uma biblioteca. Todos os livros aparentemente são 

                                                        

85  A  obra  “Reler”  venceu  o  Prêmio  Rumos  Cibernética  Itaú  Cultural  2007,  e  já  foi  exposta  em 
diferentes espaços expositivos, incluindo, o File Rio 2010 e no File POA 2011, no Santander Cultural 
em Porto Alegre. 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iguais  uns  aos  outros,  mesma  cor,  mesmo  tamanho,  identificados 
unicamente por um número dourado estampado na sua lombada. Mas, não 
são  livros  comuns,  são  livros  para  serem  ouvidos  e  não  lidos.  Pequenos 
trechos prediletos, escolha pessoal de 50 pessoas convidadas a participar 
da execução da instalação, cada livro tem seu dono e sua voz. Ao abrir um 
livro, o interator tem seu rosto iluminado por um led, ao mesmo tempo que 
um  sistema  embutido  de  gravação  de  áudio  com  circuito  integrado, 
especialmente desenhado para a obra, dispara o som pré-gravado da voz 
daquele que selecionou (KOGAN, 2011). 

Figura 30: Raquel Kogan, Reler, 2007. 

 
Fonte: Raquel Kogan. Crédito da imagem: Raquel Kogan. 

  Em “Reler”, não se pode analisar de forma isolada os elementos constituintes 

da obra: as caixas, os  textos, a  tecnologia eletrônica e computacional  responsável 

pelo  acontecimento  sonoro,  o  público,  enfim,  é  necessário  pensar  a  obra  na  sua 

totalidade.  O  conjunto  tecnológico  visa  promover  as  vivências  resultantes  do 

processo interativo. Assim, cabe pensar de que forma as tecnologias afetam a arte, 

como constitui sua estética, seu modo de existência e interação com o público. E ao 

citar  esta  obra,  buscou-se  investigar  onde  atualmente  ela  se  encontra.  Em  qual 

acervo museológico  ela  estaria  disponível?  De  acordo  com  a  artista,  a  obra  está 

encaixotada no seu estúdio, aguardando uma nova oportunidade de exposição:   

Até  o  momento  minha  experiência  tem  sido,  depois  da  primeira 
implementação:  verificação  do  desgaste  da 
visitação/montagem/desmontagem/transporte  e posterior  armazenamento 
das  obras, e  em  um  novo  convite  segue  uma  nova  manutenção  e 



 140 

verificação  das  condições  da  obra  (dependendo  do  tempo  entre  convites) 
para  novamente  ser  exposta.  Nesse  caso  mantido  pelo  próprio  artista! 
Kogan(2012).  
 

  Além de  ressaltar  a  responsabilidade  geral  sobre  a manutenção  da  obra,  a 

artista  enfatiza  sobre  a  documentação,  considerando  a  importância  dos  registros 

para arquivamento que viabilizem a exposição da obra, “uma espécie de arquivo do 

trabalho,  às  vezes  com  manual  de  montagem/desmontagem,  especificação  de 

equipamentos,  lay-out  espaço,  software  utilizado,  hardware  customizado  ou 

produzido,  fotos,  vídeos  etc”  (KOGAN,  2012),  além dos  catálogos  disponibilizados 

pela instituição organizadora ou ainda, pela própria artista. Por outro lado, menciona 

a obra  reflexão#3 (Figura 25), mantida no acervo do Itaú Cultural, um trabalho que 

“tem sido muito exposto e visto em todo Brasil! E divulgado também com os outros 

trabalhos da coleção Itaú em livros maravilhosos, que é a situação ideal de qualquer 

trabalho na área, uma instituição que preserve, exponha e divulgue! É um privilégio!” 

 
Figura 31: Raquel Kogan, Reflexão #3, 2005. 

 

 
 

Fonte: Acervo Itaú Cultural 
 

  Assim,  percebe-se  que  enquanto  artista, Raquel  Kogan  preocupa-se  com a 

manutenção  e  existência  da  própria  obra  que,  se  não  for mantida  por  um  acervo 

institucional, talvez não tenha condições de ser preservada no futuro. Talvez seja o 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caso  de  pensar  as  obras  computacionais  como  work  in  progress  por  tempo 

indeterminado, ou seja, retomando a premissa hipermoderna de Lipovetsky(2004) de 

potencializar  o  que  já  existe.  É  possível  que  algumas  obras  estejam  sempre  em 

processo de construção, mas isso implicaria numa forma de controle e manutenção 

que  os  museus  não  estão  acostumados.  Por  isso,  a  maior  parte  das  obras 

computacionais continuam no domínio dos próprios artistas que conhecem as obras, 

são  responsáveis  por  sua  manutenção,  conservação  ou  mesmo  o  arquivamento 

dessas  obras  e  que,  longe  do  olhar  institucional,  estão  fadadas  a  uma  possível 

obsolescência e esquecimento.  

 

 

3.  4  ESTUDO  DE  CASO  EXEMPLAR  NO  CONTEXTO  BRASILEIRO:  ARTE 

COMPUTACIONAL NO INSTITUTO ITAÚ CULTURAL SP  

 

   O  Instituto  Itaú Cultural  não  é  um museu  de  arte  contemporânea, mas  tem 

como fim maior apresentar e manter a arte e a cultura no Brasil, assim como outros 

institutos de pesquisa e centros de arte e tecnologia que desempenham o papel de 

promotor e mantenedor da arte produzida a partir das  tecnologias computacionais, 

aproximando o público dessas produções contemporâneas e fazendo, por vezes, a 

função reconhecida do museu que, além de promover projetos novos, mantém um 

acervo  de  produções  históricas  já  consagradas  nesse  contexto.  Criado  em  1987, 

como Instituto Cultural Itaú86, em São Paulo, “é um instituto voltado para a pesquisa 

                                                        

86 “É fundado, em 23 de fevereiro, o Instituto Cultural Itaú (ICI), pelo presidente do Grupo Itaú, Olavo 
Egydio  Setubal  (foto).  O  urbanista  Ernest  Robert  de  Carvalho  Mange  torna-se  seu  diretor 
superintendente. É criado o Banco de Dados Informatizado. O surgimento do instituto é decorrência 
da atuação do Banco Itaú na organização e na manutenção de um dos maiores acervos brasileiros de 
obras de arte, iniciado com as Itaugalerias em vários pontos do país, a partir de 1971. As Itaugalerias 
– que passaram a ser administradas pelo  instituto  –,  assim como o acervo artístico do Banco  Itaú, 
eram  responsáveis  pela  exposição Numismática  Itaú  –  Herculano  de  Almeida  Pires.  Segundo  seu 
Estatuto de Criação, o instituto “tem por objeto incentivar, promover e pesquisar linguagens artísticas 
e eventos culturais, bem como preservar o patrimônio cultural do país, em atuação direta ou de forma 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e  a  produção  de  conteúdo  e  para  o  mapeamento,  o  incentivo  e  a  difusão  de 

manifestações artístico-intelectuais”87 constituindo-se hoje, como o maior centro de 

referência cultural na área de arte e tecnologia no Brasil. Atua em diferentes áreas 

da cultura, promovendo, apoiando e preservando projetos nacionais e internacionais 

em arte computacional.  

  Após  algumas  décadas  desde  as  primeiras  manifestações  em  arte 

computacional no Brasil, as mudanças no pensamento sobre as tecnologias na arte 

começam a  ganhar  espaço  nas  discussões  institucionais.  De  2002  a  2012,  o  Itaú  

realizou o evento bienal Emoção Art.ficial, com o objetivo de apresentar produções 

em arte  e  tecnologia,  além dos Projetos Rumos,  em diversas  áreas  da  cultura. O 

Programa  Rumos  do  Itaú  Cultural  em  São  Paulo  é  um  projeto  que  abrange 

diferentes áreas da criação, selecionando produções contemporâneas que recebem 

apoio da instituição para o seu desenvolvimento. O segmento de Arte e Tecnologia 

iniciou no ano de 1998, quando o projeto Rumos Arte e Tecnologia – Novas Mídias 

foi  criado  e  desde  então  vem  promovendo  o  desenvolvimento  das  tecnologias  na 

arte,  bem  como  a  ampliação  das  discussões  sobre  o  constante  processo  de 

transformação,  inclusive  na  própria  nomenclatura  que,  ao  longo  dos  anos,  foi 

mudando: Rumos Novas Mídias (1998/1999), Rumos Transmídia (2002-2003) e Arte 

Cibernética (2006-2007-2009)88. 

                                                        

associada  [...]”.  http://novo.itaucultural.org.br/conheca/sobre-o-itau-cultural/  acessado  em  05  maio 
2013. 
 
87 http://www.itaucultural.org.br acessado em 17/08/2012. 

88  Conforme  dados  apresentados  no  site  do  Itaú  Cultural:  Rumos  Arte  e  Tecnologia  1999  - 
Novas  Mídias:  O  Rumos  Novas  Mídias,  que  ocorreu  entre  1998  e  1999,  marcou  a  estreia  do 
programa  na  área  de  arte  e  tecnologia.  Dos  262  projetos  de  multimídia  inscritos,  seis  foram 
selecionados  e  contaram  com  o  apoio  do  Itaú  Cultural  em  seu  desenvolvimento.  Rumos  Arte  e 
Tecnologia  2002  –  Transmídia:  Desdobramento do Rumos Novas Mídias (primeira incursão do 
programa na área de arte e tecnologia), o Rumos Transmídia recebeu 540 inscrições, divididas em 
três categorias: Produção (que apoiou a execução de obras  inéditas), Desenvolvimento de Projetos 
(voltada à formação de propostas) e Publicação (para pesquisas já realizadas). Foram selecionados 
13  projetos  -  quatro  em  Produção,  seis  em  Desenvolvimento  de  Projetos  e  três  em  Publicação. 
Rumos  Pesquisa  2003  –  Artemídia:  A primeira edição do Rumos Pesquisa incentivou projetos 
acadêmicos que abordam a relação entre as artes e as mídias. Voltado a doutorandos e mestrandos 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 Segundo Marcos Cuzziol (2012), gerente de inovação do Itaú Cultural,  

 
o nome do programa Rumos  relativo à arte e  tecnologia sofreu alterações 
por  conta  dos  objetivos  propostos  por  cada  um.  Rumos  Arte  Cibernética 
estava  intimamente  ligado  à  "trilogia  cibernética"89  do Emoção Art.ficial. O 
nome  faz  referência  a  obras  em  que  a  interação  representasse  papel 
fundamental na poética. Por isso, Rumos Arte Cibernética ocorreu em duas 
edições: 2006 e 2009, em paralelo com a trilogia. Os Rumos Novas Mídias 
e  Transmídia,  anteriores,  tinham  propostas  diferentes,  como  os  próprios 
nomes  sugerem,  pois  esses  temas  nos  pareciam  fundamentais  para 
construir o que veio depois. 
 

  Em abril de 2012, a direção do  Itaú Cultural anunciou que o Projeto Rumos 

Arte Cibernética e a exposição bienal “Emoção Art.ficial” - duas ações significativas 

no  campo  da  arte  computacional  no  Brasil  -  não  iriam  mais  acontecer  de  forma 

isolada, mas incluídas nos demais projetos de arte contemporânea da instituição. A 

proposta  de  acabar  com  o  Emoção  Art.ficial  é  criar  uma  nova  modalidade  de 

exposição, mesclando as produções institucionalizadas de arte contemporânea com 

as  chamadas  produções  de  arte  tecnológica.  A  notícia  veio  corroborar  com  a 

discussão central desta tese, no sentido de mostrar que, ao avançarmos na segunda 

década  do  século  XXI,  não  cabe  mais  separar  as  manifestações  artísticas  em 

segmentos isolados. Conforme Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, 

Nós percebemos que ou aprofundávamos o campo do entretenimento com 
as mostras específicas de arte e tecnologia ou assumíamos arte cibernética 
e arte digital como mais um dos campos da produção artística, e optamos 
por  este  segundo  caminho.(http://www.select.art.br/article/da_hora/novos-
rumos-no-itau-cultural?page=unic  acessado em 16/04/2012). 

                                                        

de universidades brasileiras, recebeu 338 inscrições. Destas, 8 foram selecionadas e 16 receberam 
menção  honrosa.  Os  premiados  receberam  auxílio  para  desenvolverem  suas  pesquisas  e  tiveram 
acesso  ao  acervo  da  midiateca  do  Itaú  Cultural.  Rumos  Arte  e  Tecnologia  2006  -  Arte 
Cibernética:  A  alta  qualidade  dos  projetos  inscritos  no Rumos Arte Cibernética  atesta  o  grau  de 
maturidade alcançado por esta categoria na arte brasileira. Tanto que o programa decidiu aumentar 
para  15  o  número  de  contemplados  inicialmente  previsto para  13:  três  na  carteira  de  apoio  à 
produção de obras de até R$ 40 mil; seis na carteira de apoio à produção de obras de até R$ 20 mil; 
e seis na carteira de apoio à pesquisa acadêmica. Fonte:  
hhtp://www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2795&area=Arte%20e%20Tecnologia&ano=1999
&id_carteira=33608&id_rumos=33608&cd_produto=32&carteira=Web  acessado em 10/08/2012. 
89  Cuzziol  chama  trilogia  cibernética  as  três  edições  do  Emoção  Art.ficial:  3.0  Interface 
Cibernética(2006), 4.0 Emergência(2008) e 5.0 Autonomia Cibernética(2010). 



 144 

  Tais  mudanças  apresentam  um  pensamento  integrador  que  congrega  as 

diferentes  produções  contemporâneas,  tecnológicas  e  tradicionais,  e  o  fim  dessas 

ações  se  justifica  porque  não  há  motivos  para  manter  um  programa  de  mídias 

isolado das demais  formas  tradicionais da arte. Numa análise mais crítica sobre a 

decisão da instituição, percebe-se que ela é, na verdade, um retorno às origens do 

projeto  Rumos,  já  que  inicialmente,  tais  divisões  não  aconteceram.  Conforme 

Angélica  de  Moraes  (2011)90  a  primeira  edição  do  Projeto  Rumos  contemplava 

diferentes  expressões  artísticas,  sem  destaque  para  um  ou  outro  suporte,  o  que 

denotava  uma  leitura  avançada  da  integração  de  áreas  na  arte  contemporânea. 

Depois,  ao  separar  o  Projeto  em  categorias,  criou-se  uma  cultura  separatista  por 

áreas de criação que, de uma certa forma, destacaram a produção tecnológica das 

demais. O que se ressalta aqui é que, tal destaque nem sempre pode ser percebido 

de forma positiva, pois acostumou-se a ver a arte tecnológica como uma categoria à 

parte  das  demais  a  qual  pairam  dúvidas  sobre  se  essa  categoria  pode  ser 

classificada como arte. 

  A  contemporaneidade  sugere  a  promoção  da  interdisciplinaridade  e  da 

reunião  de  conceitos  e  tecnologias  integradas,  e  não  a  divisão  através  de  guetos 

artísticos. O momento atual pode ser de inclusão e não de exclusão, pois, conforme 

já dito nesta pesquisa, quase tudo cabe na arte contemporânea.  

  Ao contrário da maioria dos museus de arte contemporânea do Brasil, o Itaú 

Cultural (que não tem o caráter de museu mas atua de forma direta no segmento),  

junto ao seu Acervo de Obras de Arte, mantém a Coleção de Arte e Tecnologia que 

conta atualmente com dezesseis obras, produzidas entre 1997 e 2010, sendo essa 

quantidade  superior  a  todos  os  acervos  dos  museus  de  arte  contemporânea 

analisados nesta pesquisa (Tabela 3). 

 
 

                                                        

90 Angélica Moraes, jornalista, crítica e curadora de arte concedeu entrevista para esta pesquisa em  
04/08/2011 no Santander Cultural, em Porto Alegre, RS. 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Tabela 3: Núcleo Acervo de Obras de Arte do Itaú Cultural, agosto de 2012 

 

Núcleo Acervo de Obras de Arte do Itaú Cultural, atualizado em agosto de 2012: 
 
1. Regina Silveira. Super-Herói, Night and Day, 1997. vinil adesivo e projeção de laser; dimensões 
variáveis. 
 2.  Regina  Silveira.  Descendo  a  Escada,  2002.  animação  digital,  vídeo,  projeção  sincronizada 
sobre chão e parede; 300 x 300 x 300 cm [aprox.]  
3. Raquel  Kogan. Reflexão #3, 2005. software customizado, trilha e teclado interativo, dimensões 
variáveis. 
4. Rejane  Cantoni  e  Daniela  Kutschat.  [Op_Era] Haptic  Interface, 2004.  Instalação  imersiva e 
interativa  que  utiliza  uma  luva  de  dados  e  sistema  estereoscópico  para  visualizar  e  manipular 
atratores de Lorentz; dimensões variáveis. 
5. Rejane  Cantoni  e  Daniela  Kutschat. Op_Era: Sonic Dimension, 2005. Instalação imersiva e 
interativa  desenhada  como  instrumento  musical;  Tiragem:  1/3;  dimensões  variáveis;programação: 
Vitor Gomes; apoio: ATOS Automoção Industrial - CLP (hardware específico)  
6. Christa Sommerer e Laurent Mignonneau. Life Writer,2005. máquina de escrever e software  
dimensões variáveis; peça única  
7.  Camil le  Utterback  e  Romy  Achituv.  Text  Rain,  2007  [versão  em  português];  instalação 
interativa  e  software  customizado  tiragem:  1/3;  dimensões  variáveis;  poema"Talk.  You"  de  Evan 
Zimroth; tradução do poema: Marcus Bastos  
8. Edmond Couchot e Michel Bret. Les Pissenlits, 2006. Software; dimensões variáveis  
9. Jul io Plaza e Moysés Baumstein. O Arco-Iris no Ar Curvo, 1986/2005. Holografia; dimensões 
variáveis  
10.  Eder  Santos.  “Memória”  Cristaleira,  2001.  videoinstalação  [vitrine  e  objetos  de  cristal]; 
dimensões variáveis  
11. LAb[au]. Pixflow #2, 2007. Console composto de quarto computadores, quatro displays, peças 
de reposição [componentes] e software, 1/3; 172 x 29 x 32 cm.  
12. Miguel Chevalier. Ultra-Nature, 2008.Software; tiragem única; dimensões variáveis  
13. O Grivo. Sem título, 2008. madeira nylon ferro alumínio; medidas variáveis  
14.  Ana  Holck.  Contra  Muro,  2009.  vídeo  instalação  em  DVD  10:16,  1/5;  Fotografia  e  edição: 
Glauco Grigon; Produção: Guas Águas  
15.  RAP3  –  Robotic  Action  Painter  [robô  criado  por  Leonel  Moura].Sem  Título,  2008. 
Caneta hidrográfica sobre papel; 138,5 x 139,5 cm [papel]  
16)  Leonel  Moura.Robotarium  SP,  2010  instalação  com  cinco  pequenos  robôs  distintos  em  sua 
morfologia e em seu comportamento, ed. Única;  dimensões variáveis: 12 x 23 x 20 cm [maior] / 3,4 x 
31 x 8 cm [menor]. 
1  
 

  Em relação à política de aquisições de obras para o acervo do Itaú Cultural, 

Cuzziol (2012) ressalta que “o Itaú Cultural tem uma política de aquisições baseada 

na equipe de trabalho que envolve desde os programadores até a direção” e que o 

comitê  de acervo é  responsável  pela  seleção das obras,  dando prioridade, muitas 

vezes,  àquelas  que  são  difíceis  de  manter  nos  museus,  garantindo  assim,  uma 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existência maior à obra. Algumas obras que são mantidas no acervo do Itaú Cultural 

possuem  numeração  em  série,  que  podem  ser  disponibilizadas  a  mais  de  uma 

instituição, como é o caso da obra Op_Era: Sonic Dimension, 2005 (Figura 32), de 

Rejane Cantoni e Daniela Kutschat que, além da versão do  Itaú, possui versão no 

ZKM91. 

 

Figura 32: Rejane Cantoni/ Daniela Kutschat, Op_Era: Sonic Dimension, 2005. 

 
Fonte: Arquivo Itaú Cultural(CUZZIOL, 2012). 

   Segundo  Cuzziol  (2012),  “a  programação  é  um  entrave  para  a  arte 

computacional”  e  o  trabalho  que  envolve  a  produção  e,  posteriormente,  a 

manutenção  de  uma  obra  computacional  vai  além  dos  recursos  normalmente 

utilizados  pelos museus. Em alguns  casos,  o  artista  pode  criar  uma  contrato  para 

que a obra seja mostrada por um certo tempo. Os museus de arte contemporânea 

não têm como abrigar uma coleção de arte computacional, justamente por não terem 

recursos de investimento permanentes com a manutenção e restauro desse tipo de 

obra. 

  Em relação à arte computacional no contexto da arte contemporânea, Cuzziol 
                                                        

91 
www.zkm.de/you/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Aopera&catid=35%3Awerke
&lang=en  acessado em 23/09/2012. 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diz que “este tipo de expressão não é totalmente integrada na arte contemporânea 

por uma série de razões”, entre elas, “é difícil  identificar a poética deles. Você tem 

que conhecer, você tem que ter um repertório”,  já que extrapola a estética visual e 

sonora, muitas  vezes promovendo a  interação do público  com a obra. Para ele,  a 

direção  do  Itaú  amplia  as  possibilidades  para  que  os  artistas  que  trabalham  com 

tecnologias passem a  integrar os projetos de arte  contemporânea  também,  já que 

“novos conceitos integram as diferentes expressões em arte”. 

  As questões discutidas mostram um olhar ampliado sobre o campo da arte e 

da  tecnologia.  No  caso  do  Itaú,  o  instituto  assume  o  risco  ao  avalizar  a  arte 

computacional  como  arte  contemporânea  no  momento  em  que  a  inclui  nos  seus 

projetos comuns a outros segmentos da arte. Ao assumir esse risco, propõe também 

novos  questionamentos  sobre  o  que  seria  a  arte  contemporânea  hoje,  sobre 

curadorias híbridas que pensem a arte de uma forma mais abrangente. Mais do que 

nunca,  é  fundamental  entender  que  a  poética  da  obra  deve  se  sobrepor  às  suas 

tecnologias. A direção do Itaú Cultural, desde o início pensou uma bienal de arte e 

tecnologia  com  um  prazo  de  validade.  Segundo Cuzziol  (2012),  “o  nome  não  era 

bom”,  mas  para  que  se  abrisse  espaço  para  um  pensamento  inclusivo  das 

tecnologias na arte, era necessário. 

   A arte computacional produzida ao final do século XX amplia o campo da arte 

e se apresenta num somatório de pensamentos anteriores,  inserida no conceito de 

hipermodernidade de Lipovetsky como proposta democrática que expande a esfera 

espacial de exposição, abrindo outras possibilidades dentro e fora do museu. Essas 

possibilidades envolvem o campo da percepção e escapa aos  limites das paredes, 

bem como do  próprio  corpo. O espaço  do museu é  um espaço  para  ser  vivido,  e 

através  das  tecnologias,  é  possível  criar  novos  mecanismos  de  apresentação  e 

recepção. Um exemplo dessa expansão é a obra “Amoreiras (2010)”, produzida por  

Gilbertto  Prado  e  seu  grupo  de  pesquisa,  apresentada  na  exposição  Emoção 

Art.ficial  5.0,  Bienal  de  Arte  e  Tecnologia  do  Itaú  Cultural,  São  Paulo,  em  2010, 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inserida  na  calçada  em  frente  ao  prédio  do  Itaú  Cultural,  fora  do  espaço  em  que 

ocorria a exposição: 

Cinco amoreiras  foram plantadas, em grandes vasos, na Avenida Paulista, 
em São Paulo. A captação da “poluição” foi feita através de microfones, que 
mediram  as  variações  e  discrepâncias  de  ruídos,  como  um  sintoma  dos 
diversos poluentes e poluidores. O balançar dos galhos era provocado por 
uma “prótese motorizada” (disposta ao redor do tronco de cada árvore que 
vibravam, causando os movimentos nas folhas e nos galhos). A observação 
e o amadurecimento do comportamento das “árvores” foram possibilitados a 
partir  de  um  algoritmo  de  aprendizado  artificial.  Ao  longo  dos  dias,  as 
árvores vibraram em diálogo com a variação dos fatores de poluição, numa 
dança  de  árvores,  próteses  e  algoritmos,  tornando  aparente  e  de  forma 
poética o balançar às  vezes  (in)voluntário-maquínico, às  vezes através do 
próprio vento nas folhas.92  

Figura 33: Gilbertto Prado, Amoreiras, 2010. 

 

     
Fonte: http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/amoreiras.html 

  A obra participou da exposição promovida pelo Itaú Cultural ocupando o lugar 

“de  fora”  do  espaço  expositivo,  em  frente  ao  prédio,  na  Avenida  Paulista  onde 

milhares de pessoas transitam todos os dias e que talvez não tenham percebido que 

as árvores faziam parte de um conjunto artístico  interativo. Mesmo que a obra não 

necessite da  interação direta das pessoas, ela  interage com o ambiente: a própria 

condição  sonora  da  rua  que  determina  os  acontecimentos  na  obra:  as  árvores  só 

balançam  os  seus  galhos  se  a  poluição  sonora  ultrapassar  o  índice  previsto.  O 

público  que  circula  na  rua,  os  veículos  e  todo  mecanismo  produtor  de  som  nas 

imediações são os responsáveis pela interatividade da obra.  

  Ao  expandir  o  espaço  expositivo  de  dentro  para  fora,  na  rua,  o  grupo  de 

Gilbertto Prado  promoveu  novas  percepções  objetivadas  pela  obra,  e  também em 

                                                        

92 http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/amoreiras.html 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relação ao próprio espaço expositivo, que ampliou o limite das paredes para a rua. 

Mas,  ao mesmo  tempo  essa  obra  em  processo,  teve  sua  existência  limitada  pelo 

tempo  da  exposição,  pois,  apesar  do  seu  caráter  social,  interativo  e  denunciativo 

sobre  a  poluição  sonora,  a  obra  foi  desativada.  O  conjunto  original  das  cincos 

amoreiras foi desmembrado logo após a finalização da exposição: uma árvore está 

“guardada”  no  prédio  do  Itaú  Cultural  (mas  não  faz  parte  do  acervo  do  instituto), 

mantida  pelos  funcionários,  já  que  é  uma  planta  que  necessita  de  água 

constantemente,  outra  foi  presenteada  a  um  amigo  e  três  estão  com  o  artista, 

porém,  não  configuram-se  mais  como  o  original  exposto  em  2010,  já  que  os 

dispositivos  foram  desinstalados  das  árvores.  Restam  apenas  os  registros  em 

fotografia e vídeo da exposição. 

  Segundo Gilbertto  Prado93  as  obras  produzidas  com  tecnologias  não  estão 

nos  museus  por  vários  motivos,  entre  eles,  “o  impedimento  expositivo  e  a 

imaterialidade  relativa  da  obra”.  De  que  forma  as  obras  podem  ser  expostas? 

Originalmente, a obra computacional deveria rodar numa determinada máquina, mas 

foi mudada por questões de desenvolvimento tecnológico. Por outro lado, “algumas 

características da obra devem ser mantidas, têm uma relação local”. “Às vezes cabe 

e às  vezes não cabe apresentar a obra  com alterações  tecnológicas,  pois que,  “o 

problema  não  está  na  tecnologia, mas  na  poética”,  ou  seja,  não  é  a mudança  da 

tecnologia  que  conta,  mas  a  alteração  poética  original  da  obra  que  será  alterada 

através da mudança tecnológica. Nesses casos, a obra deixa de existir, passa a ser 

um outro. Para o artista , “há uma relação de intimidade com a obra”, até porque ela 

exige um olhar mais próximo pois está sempre em acontecimento, já que há sempre 

a preocupação em saber se, e como os dispositivos vão funcionar. 

  A  questão  do  funcionamento  da  obra  pode  ser  considerado  como  uma  das 

problemáticas para que os acervos de arte computacional não existam no Brasil,  já 

                                                        

93 Em palestra proferida pelo artista sobre “Projetos recentes do grupo Poéticas Digitais”, no Centro 
Cultural Érico Veríssimo, Porto Alegre, RS, em 26 de setembro de 2012. 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que,  conforme  percebe-se  na  obra  descrita,  há  a  necessidade  constante  da 

manutenção  para  garantir  sua  existência.  Por  outro  lado,  sempre  existe  a 

possibilidade do museu adquirir o projeto original de uma obra, como ocorreu com a 

arte  conceitual,  tratando-se  de  resguardar  a  propriedade  intelectual  da  obra  e  do 

artista, e não necessariamente a sua materialidade constituída fisicamente. 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O que quer que seja a arte, ela já 
não é basicamente algo para ser visto. 

Arthur Danto 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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

  Durante os quatro anos de doutoramento, as incertezas de escolha em torno 

do objeto de estudo foram inúmeras, mas entre várias alternativas conceituais,  uma 

ideia  era  latente:  pensar  qual  o  lugar  da  arte  produzida  com  tecnologias 

computacionais no conjunto da arte contemporânea. Era preciso ter consciência da 

real situação e para isso, foi necessário uma investigação bibliográfica aprofundada 

sobre o assunto e conhecer o estado da arte, bem como, realizar uma pesquisa de 

campo junto aos espaços institucionais que comprovassem qual seria esse lugar da 

arte computacional, nomenclatura essa definida após muitas discussões sobre qual 

o melhor termo a ser adotado, que expressasse de forma clara o tipo de arte a que 

esta  pesquisa  se  refere.  Assim,  chegou-se  a  algumas  conclusões  sobre  a  arte 

computacional  e  o  seu  não-lugar  nos  museus  de  arte  contemporânea  do  Brasil, 

analisando  os  motivos  para  a  sua  ausência  e  considerando  que  a  própria 

efemeridade tecnológica das obras seria a principal causa para essa ausência. 

  Considerando  a  produção  artística  de  cada  período  ao  longo  da  história, 

chegando  às  tecnologias  da  arte  hoje,  verifica-se  que,  ao  contrário  do  que  se 

esperava  encontrar  como  acervo  de  arte  computacional  nos  museus  de  arte 

contemporânea  no  Brasil,  a  sua  maioria  não  contempla  essa  produção  e, 

lamentavelmente,  percebe-se  que  boa  parte  do  que  foi  produzido  nos  últimos 

cinquenta anos está sendo deixada à margem da história da arte, em  relação aos 

aspectos que envolvem a conservação. As exposições, cada vez mais  frequentes, 

configuram-se  como  ações  contemporâneas, mas  ainda  não  alteram  o  status  dos 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acervos no que diz respeito à assimilação das obras. À medida em que a pesquisa 

avançava, constatou-se que  foi criado um  isolamento entre a arte computacional e 

as demais  linguagens produzidas e mantidas nos acervos dos museus nos últimos 

cinquenta anos no Brasil.  

  Durante a pesquisa houve a preocupação em analisar o caráter histórico da 

arte computacional e da produção com tecnologias a partir do século XX, situando-a 

no contexto da arte contemporânea sob um guarda-chuva maior que é a arte digital. 

Também  foi  necessário  situar-se  no  tempo  e,  a  partir  das  teorias  sobre  a 

hipermodernidade, de Gilles Lipovetsky, pensou-se a arte computacional como  uma 

potencialização  da  tecnologia  e  não  uma  superação  de  outras  formas  de  criação 

ocorridas  até  meados  do  século  XX.  As  características  da  arte  computacional 

implicam  em  novas  relações  de  tempo  e  espaço  e  assim,  amplia-se  o  campo  do 

estudo das tecnologias enquanto arte contemporânea que ainda precisa justificar-se 

diante de um sistema já institucionalizado.  

  A  consolidação  de manifestações  envolvendo  a  arte  computacional  a  partir 

dos  anos  1990  com  produções  e  exposições  mais  recorrentes  foi  uma  das 

motivações para  investigar onde estava sendo conservada a produção  tecnológica 

brasileira,  e  os  resultados  da  pesquisa  vêm  na  mesma  direção  das  discussões 

iniciadas  por  alguns  teóricos  presentes  da  bibliografia:  os  acervos  de  arte 

computacional  são  precários  ou  não  existem.  Após  o  contato  com  alguns 

coordenadores  de  acervo  nos  museus  brasileiros  percebeu-se  que  o 

desconhecimento sobre a produção tecnológica e a própria  tecnologia das obras e 

sua  manutenção  eram  considerados  problemas  para  a  escolha  de  obras  de  arte 

computacional. Neste momento, é  importante o papel do  Instituto  Itaú Cultural, em 

São Paulo, como uma instituição que tem o objetivo de promover ações culturais no 

país e que mantém um acervo significativo em arte e tecnologia, ressaltando, porém, 

que o mesmo não constitui-se como um museu de arte, mas uma instituição privada 

que mantém o foco em ações culturais em diferentes áreas, sendo uma delas, a arte 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contemporânea.  O  olhar  dos  dirigentes  do  Itaú  está  voltado  para  o  futuro,  numa 

tentativa  de  somar  as  manifestações  da  arte  no  conjunto  maior  da  arte 

contemporânea.  Pensa-se  que  esse  ideal  aglutinador  ainda  é  difícil  de  acontecer, 

pensar a  inserção da arte computacional no contexto da arte contemporânea, sem 

as restrições a que se percebe hoje e que ainda são raras. A artista Raquel Kogan 

(2012), cujas obras foram citadas nesta pesquisa (uma delas pertencente ao acervo 

do Itaú e outra mantida em acervo pessoal) tem um ponto de vista: “Na verdade não 

acho ruim se formos absorvidos pelas exposições de arte contemporânea, mas até o 

momento isso não aconteceu!”. O lugar das tecnologias no cenário contemporâneo 

ainda será alvo de muitos debates e embates. No campo da arte a condição ganha 

outras proporções no que diz respeito ao processo de criação, apresentação da obra 

e, por fim, no seu resguardo à posteridade que, conforme tem sido abordado nesta 

pesquisa,  é  ainda  limitado  e  não  se  percebem  evidências  de  uma  mudança 

significativa nesse aspecto.   

  Pensar  o  armazenamento  futuro  implica  em  lidar  com  a  efemeridade,  aqui 

analisada  como  uma  problemática  para  a  ausência  nos  acervos.  Justifica-se  a 

escolha do tema justamente pela comprovação junto aos museus, quando percebeu-

se  que,  ao  serem  questionados  sobre  a  arte  computacional  nos  acervos,  nos 

argumentos  dados  pelos  responsáveis  o  que mais  se  salientava  era  justamente  a 

questão  da  manutenção  das  obras,  o  que  denotava  a  efemeridade  dos 

equipamentos e por consequência, a morte da obra. À medida em que os contatos 

iam  sendo  feitos,  foi  sendo  percebido  que  muitos  museus,  além  de  não 

manifestarem  interesse  pela  produção  tecnológica,  não  tinham  um  conhecimento 

aprofundado  sobre  os  conceitos  que  envolvem  a  arte  computacional.  Muitos 

responsáveis pelos acervos museais desconhecem as características de uma obra 

computacional. 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 Constatou-se,  também,  que  boa  parte  das  exposições  que  ocorreram  no 

Brasil não ganharam espaço junto aos acervos e muitas obras acabaram por perder 

suas  referências  materiais,  pois  ficaram  guardadas,  sem  manutenção  e  com  a 

obsolescência  dos  equipamentos,  acabaram  virando  sucata  em  depósitos  dos 

artistas.  

  É importante ressaltar que o conjunto de obras investigadas por Nara Cristina 

Santos (2004) na sua tese de doutorado serve como exemplo concreto de ausência 

junto aos acervos e contribuiu para reforçar a ideia de que nos últimos dez anos, ao 

menos,  não  tem  havido  uma  preocupação  significativa  em  manter  as  obras 

computacionais  nos  museus,  em  detrimento  a  outras  produções  de  diferentes 

linguagens da mesma época.    

  Percebeu-se  que  a  rapidez  com  que  a  tecnologia  se  transforma  (e  muitas 

vezes,  sua  obsolescência),  muitas  vezes  afasta  a  produção  artística  dos  museus 

que  na  sua  maioria,  trabalha  com  verbas  públicas  e  com  custos  de  manutenção 

previsíveis que nem sempre contam com a reposição de maquinário computacional, 

geralmente  onerosos  aos  orçamentos  das  instituições.  Acredita-se  que  esta 

pesquisa venha contribuir para as discussões sobre a história da arte computacional 

dirigidas  aos  processos  de  documentação  e  não  mais  de  preservação  tal  e  qual 

estamos acostumados a ver nos acervos.  

  Recentemente,  em  2012,  aconteceu  o  Simpósio  Internacional  “Futuros 

Possíveis/Possible Futures”, em São Paulo, com um amplo debate sobre “temáticas 

emergentes  no  campo  da  preservação  do  patrimônio  artístico  e  cultural,  reunindo 

especialistas de  renome  internacional da área de conservação de arte digital e de 

digitalização  de  acervos”94.  O  evento  abriu  uma  série  de  discussões  sobre  a 

preservação  das  diversas  formas  de  arte  contempladas  na  arte  digital  e  apontou 

                                                        

94  
http://simposiofuturospossiveis.wordpress.com/Acesso em: 07 fev. 2013 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problemas atuais relacionados às  instituições e aos artistas, e que se assemelham 

às  questões  apresentadas  nesta  pesquisa.  Segundo  a  curadora  e  pesquisadora 

inglesa Annet Dekker (2012) 

O  modo  como  os  artistas  fazem  e  usam  sua  documentação,  do 
desenvolvimento até a apresentação final de sua obra, oferece informações 
que  são  importantes  para  sua  preservação  ou  recriação.  Os  modelos  de 
documentação tradicionais dos museus não levam em conta as qualidades 
específicas  e  inerentes  dessas  obras.  Documentar  a  net  arte  exige  uma 
nova  compreensão  da  teoria  da  conservação.  Em  vez  de  trabalhar  para 
uma  abordagem  de  fixação,  voltada  para  o  objeto,  proponho  enfocar  a 
documentação  do  processo  e  a  experiência  de  uma  obra:  manter  o 
conhecimento  e  a  memória  vivos,  mas  aceitando  uma  perda  de  história 
(http://simposiofuturospossiveis.wordpress.com/2012/09/07/net-arte-desafia-
a-preservacao/Acesso em: 07 fev. 2013.) 
 

  Ampliando  o  pensamento  da  curadora,  da  net  arte  para  o  conjunto  da  arte 

computacional,  a  perda  histórica  a  que  ela  refere-se  é  aquela  que  envolve  a 

obsolescência dos equipamentos, a perda da obra em si, já apontada anteriormente. 

Não que não haja  a  possibilidade de preservação,  ao  contrário,  acredita-se que o 

acompanhamento  das mudanças  tecnológicas  poderia  ser  a  solução  para manter 

tais  produções  ao  longo  dos  anos, mas  talvez  seja  o momento  de  encarar  a  arte 

computacional como uma categoria efêmera dentro da arte contemporânea, já que, 

conforme  discutido  nesta  pesquisa,  há  um  limite  (ou  um  intervalo)  entre  a  obra 

original e o que ela resulta a partir das mudanças materiais sofridas na tentativa da 

sua manutenção.  

  Sabe-se  que  a  problemática  em  torno  da  ausência  da  arte  computacional 

enquanto  obra  física  nos  acervos  dos  museus  não  é  um  problema  exclusivo  do 

Brasil, pois, da mesma  forma, museus de outros países  também não encontraram 

ainda, um ponto de convergência dessa com as  linguagens  tradicionais. Conforme 

Christiane  Paul  (2012),  curadora  do Museu Whitney  de Nova  Iorque,  a  instituição 

possui  poucas  peças  que  se  utilizam  de  tecnologias  computacionais.  A  instituição 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possui um portal on-line chamado Artport95, uma galeria virtual que armazena obras 

em net art e exposições de arte digital, porém fazem parte de um consórcio e o seu 

lugar é o ciberespaço. Da mesma forma, o MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova 

Iorque  possui  o Department  of Media  and  Performance  Art,  criado  em  2006,  cujo 

objetivo tem sido a aquisição e conservação de obras produzidas a partir dos anos 

1960,  porém,  o  acervo  concentra-se  nas  produções  de  fotografia,  vídeo  e 

performance,  havendo  poucas  obras  em  arte  computacional.  Esses  exemplos 

indiciam a possibilidade de  também os museus brasileiros  investir  na preservação 

da  arte  computacional,  o  que  também  pode  servir  de  base  para  uma  discussão 

significativa sobre qual a situação da história dessas obras no Brasil que parecem 

estar inseridas no contexto contemporâneo, mas, tem uma passagem imperceptível 

pelo cenário brasileiro. 

  O contato junto aos museus delineou as seguintes constatações:  

- nos museus de arte contemporânea do Brasil não há acervos significativos de 

arte computacional; 

- os museus brasileiros ainda não investem seus recursos em obras de caráter 

tecnológico; 

- a  arte  computacional  ainda  é  vista  num  contexto  separado  das  demais 

manifestações de arte contemporânea; 

 -  um dos principais motivos para essas ausências é  justamente a  conservação 

das obras, situação constatada após as visitas e entrevistas realizadas.  

  Assim, as hipóteses propostas pela pesquisa foram assim comprovadas: 

- a  ausência  da  arte  computacional  nos  acervos  brasileiros  apresenta-

se  como  um  sintoma  de  que  essa  produção  artística  ainda  não  foi 

assimilada  enquanto  arte  contemporânea,  se  comparada  às  outras 

                                                        

95 http://whitney.org/Exhibitions/Artport 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l inguagens  presentes  nos  museus.  Nos  museus  de  arte  contemporânea  do 

Brasil, não há um acervo significativo de arte computacional: o  retorno dado pelos 

responsáveis dos museus, conforme dados fornecidos pelas instituições entrevistas 

feitas com seus responsáveis, comprovam que a maioria dos acervos dos museus 

de  arte  contemporânea  não  contemplam  arte  computacional  por  não  haver  total 

clareza da sua abrangência enquanto arte,  por desconhecimento e  receio  sobre a 

sua condição de execução e armazenamento. Alguns museus ainda restringem suas 

coleções  às  linguagens  tradicionais  e muitas  vezes  o  desconhecimento  específico 

das  tecnologias  distanciam  o  museu  tanto  das  exposições,  ainda  em  número 

reduzido se comparadas às outras linguagens,  quanto mais da constituição de um 

acervo específico. 

-  a  efemeridade  matérica  e  obsolescência  da  arte  computacional,  sua 

estrutura  física  e  equipamentos  depõem  contrariamente  aos  interesses 

das  instituições  de  arte,  mais  especif icamente  os  museus,  já  que 

resultam em problemas  de  conservação  e manutenção  permanente  das 

obras.  Os  museus  nacionais  ainda  não  investem  em  obras  que  tem  caráter 

tecnológico  por  conta  da  sua  manutenção  e  obsolescência,  ou  não  existe  um  

engajamento  institucional  para  que  haja  um  pensamento  diferenciado  sobre  essa 

categoria da arte. Acredita-se que a manutenção de tais equipamentos precisam de 

uma atenção especial,  já que tornam-se obsoletos mais rapidamente que as outras 

linguagens mais  tradicionais,  pois o  tempo, a mudança provocada pelos upgrades 

tecnológicos  fazem  com  que  antigos  processadores  não  mantenham  o  mesmo 

desenvolvimento  original,  mesmo  que  haja  uma  tentativa  de  preservação  do 

contexto  original.  A  arte  computacional  não  recebe  o  mesmo  espaço  que  outras 

linguagens  da  arte  contemporânea.  Percebe-se  que  a  arte  computacional 

preservada  no  Brasil  encontra-se  junto  aos  próprios  artistas  ou,  no  caso  bem 

específico aqui apresentado, no acervo do  Instituto  Itaú Cultural, que mantém uma 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política de coleção que privilegia as manifestações tecnológicas contemporâneas na 

arte. 

  Assim, é preciso pensar em mecanismos e estratégias para preservação da 

arte  computacional  nas  instituições  públicas  e  privadas  para  que  a  situação  das 

últimas décadas não seja recorrente nas próximas, no cenário da arte brasileira. A 

proposta desta tese tem o intuito de contribuir para as análises teóricas e críticas no 

campo  da  história  da  arte  recente  no  Brasil,  a  partir  da  produção  em  arte 

computacional,  considerando  que  foram  analisados  os  acervos  de  alguns  dos 

principais museus de arte contemporânea do país, e poderá constituir-se como fonte 

de outras investigações sobre a arte contemporânea.   

  Ao finalizar esta pesquisa, a verificação da situação atual do armazenamento 

dos  últimos  cinquenta  anos  implica  numa questão  futura:  como  será  contada esta 

história recente das tecnologias computacionais na arte brasileira? Metaforicamente, 

ao comparar a arte tradicional com a tecnológica, Dominic Lopes (2010) diz que usar 

as tecnologias computacionais não deixa de ser como colocar vinho velho em novas 

garrafas,  e  que  a  arte  computacional  não  é  algo  novo,  ou  seja,  independente  do 

suporte,  o meio,  a  técnica ou  tecnologia,  enfim,  a  forma de apresentação de uma 

obra de arte, a essência da criação, o que está contida no seu suporte, seu conceito 

ou  ideia  continua  sendo  o  elemento  motivador  da  construção  e  do  uso  de 

determinadas mídias ou suportes. Pode-se contra-argumentar a metáfora de Lopes, 

no sentido de que, melhorar a tecnologia, restaurar ou aprimorar os equipamentos, 

atualizando hardware e software, pode significar manter a mesma obra, porém em 

novos  suportes ou  sistemas atualizados que garantam o  seu  funcionamento,  e  ao 

invés de inutilizá-la, garantir suas características originais, porém apresentadas num 

novo  suporte.  A  arte  computacional manifesta-se  como  linguagem  contemporânea 

que, assim como as demais, necessita ser amparada pelas instituições a fim de que 

sejam preservadas no contexto da sua existência temporal. 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 O acompanhamento dos acervos pesquisados, ampliado para outros que não 

se fizeram presentes na pesquisa, bem como a continuidade nas discussões sobre o 

rumo da história da arte computacional no Brasil são sugestões para a possibilidade 

de desdobramentos desta pesquisa, que se apresenta como uma tentativa de tornar 

permanente  o  debate  sobre  a  condição  efêmera  da  arte  computacional.  Desde 

Marcel  Duchamp,  pensa-se  a  arte  pelo  conceito,  mais  significativo  que  a 

materialidade constitutiva da obra. Tal pensamento se reforça ao lembrar de alguns 

ready-mades  destruídos  na  época  da  sua  exibição,  no  início  do  século  XX  e 

posteriormente,  na  década  de  1960,  reapresentados  em  séries  numeradas  e  hoje 

exibidas  por  diferentes  museus  e  coleções  do  mundo,  enquanto  múltiplos.  Os 

originais foram substituídos por cópias – que também viraram originais numerados – 

mas,  deflagram  uma  ideia  coerente  com  a  época  atual  e  com  os  conceitos  da 

hipermodernidade: o que está entre nós hoje, já não pode ser mantido como está, e  

pode ser ampliado, potencializado, transformado uma escala acima talvez, mas, se 

conservado, não será perdido. Poderá até ser um outro,  como uma nova  fonte de 

Duchamp, mas ainda assim estará ali,  lembrando da sua existência ontem, hoje e 

provavelmente no futuro. 

  As  perspectivas  para  a  preservação  da  arte  computacional  contemporânea 

dependem do olhar atento das instituições sobre as manifestações atuais. Sabe-se 

que  a  história  da  arte  não  é  contada  somente  pelo  contexto  preservado  pelos 

museus e que outras formas de registro, além dos acervos, já estão sendo utilizadas 

para  promover  a manutenção  histórica  dessa  produção  que  já  tem, muitas  vezes, 

seu  futuro  de  obsolescência  previsto.  Outros  mecanismos  estão  sendo  e  serão 

pensados  para  sua  manutenção,  mas,  em  tempos  de  tecnologias  avançadas,  é 

importante  pensar  que  o  resgate  futuro  dos  meios  contemporâneos  poderá  ser 

minimizado,  se  hoje,  a  preservação  estiver  na  pauta  das  ações  institucionais  dos 

museus, que, na sua função maior, ainda são vistos como lugar da arte do passado, 

do presente e do futuro no passado. 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 176 

MAC NITERÓI - Museu de Arte Contemporânea de Niterói, RJ 96 

 

Questões  respondidas  por  Márcia  Muller,  Chefe  da  Divisão  de  Acervo  do  MAC 

Niterói,  por  e-mail,  em  12  de  abril  de  2012,  após  visita  e  pesquisa  realizada  no 

museu, em 24 de março de 2012. As respostas estão em negrito. 

 

1. Quando aconteceu a criação do MAC Niterói? Ao longo desse tempo, em torno de 

quantas exposições foram realizadas? 

O  MAC  Niterói  foi  criado  em  1996  e  foram  realizadas  mais  de  cem 

exposições ao longo desse período.  

 

2.  Há  o  registro  de  obras  produzidas  com  tecnologias  computacionais  entre  as 

exposições  pelo  MAC  NITERÓI  ou  alguma  exposição  específica  sobre  ARTE 

COMPUTACIONAL?97  

Entre  as  exposições  ocorridas  até  o  momento,  temos  cerca  de  dez 

exposições registradas com tais características. 

 

3. Como se dá a política de aquisições de obras para o acervo do museu e quais os 

critérios considerados para as escolhas das obras adquiridas?  

Os  critérios  são  variados,  mas  em  geral  eles  respeitam  a  algum 

parâmetros: a  relevância  do  artista  na  cena  artística;  o  potencial  do 

artista (em se tratando de um artista emergente); a  importância da obra 

dentro  de  certos  grupos  do  acervo,  procurando  incrementar  tais  perfis 

(por  exemplo  –  formação  de  um  núcleo  de  obras  dos  anos  2000; 

complementação do núcleo de obras dos anos 1990). 

As  obras  em geral  são  incorporadas por meio  de  aquisições  via  editais 

f inanciados  publicamente  (Funarte,  Secretaria  Estadual  de  Cultura, 
                                                        

96 Museu 1 
97 Resposta obtida junto ao setor de catalogação do museu. 
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etc.),  ou  doações,   via  Coleção  Sattamini,  ou  solicitadas  diretamente 

junto aos artistas. 

 

4. Quantas obras produzidas com as  tecnologias  computacionais o MAC NITERÓI 

possui no acervo?  

Há  o  registro  de  cinco  obras  em  “novas  mídias”,  porém,  elas  não  se 

encaixam no perfi l  de ä arte computacional”. 

 

5. Qual a razão para a referida quantidade ou para a ausência de arte computacional  

no acervo? 

 A  Coleção  João  Sattamini,  em   comodato,  possui  atualmente  1208 

obras  (não  possui  novas  mídias)  e  a  Coleção  do  MAC  de  Niterói,  567 

obras  (com  uma  porcentagem  pequena  de  de  vídeos).  A  aquisição  de 

obras deste perfi l  é um fenômeno recente em diversos museus do país, 

o  MAC  de  Niterói  foi  inaugurado  em  1996.  A  quantidade  também  é 

proporcionalmente  pequena  porque  o  acervo,  atualmente  constituiu-se 

principalmente  de  pinturas,  esculturas,  objetos  e  desenhos.  Ainda 

assim,  observo  que  nos  últ imos  anos  a  quantidade  de  obras  com  tal 

perfi l   tem crescido em número na coleção. 

 

6.  Qual  a  posição do  Museu  ou  a  sua  opinião  sobre  a  arte  computacional  no 

contexto da arte contemporânea?  

Vejo  que  este  termo  tem  sido  aplicado  em  geral  a  obras  que  exploram 

linguagens  “não-convencionais”  da  arte,  mas  seu  sentido  mais 

específico, que englobem obras que  tem  trazido para as artes plásticas 

elementos  vindos  da  relação  entre  arte  e  tecnologia  e  como  vc  pode 

notar atualmente possuímos, somente vídeos. 

 

7.  A  porcentagem  de  obras  de  arte  computacional  dos  museus  de  arte 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contemporânea,  em  geral,  é  relativamente  pequena  se  comparada  às  formas 

tradicionais de arte. Na sua opinião, qual o por quê dessa ausência? 

Como  museóloga   vejo  com  satisfação  a  entrada  para  o  acervo  do 

museu  de  obras  com  este  perfi l .   Como  Conservadora,  observo  a 

necessidade  de  capacitação.  Novas  tecnologias  f icam  “obsoletas” 

rapidamente. 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MAC RS – Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, RS98 

 

Questões  respondidas  por  André  Venzon,  Diretor  do  MACRS,  em  entrevista 

presencial, em  20 de abril de 2012. As respostas estão em negrito. 

  

1. O MACRS  tem uma história de 20 anos. Quando aconteceu a criação do Museu? 

Ao longo desse tempo, quantas exposições foram realizadas?  

Precisamos fazer esta contagem.  

Nota  da  autora:  conforme  contagem  no  Catálogo  “O  TRIUNFO  DO 
CONTEMPORÂNEO: 20 anos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do 
Sul”, são mais de 90. 
 

2.  Há  o  registro  de  obras  produzidas  com  tecnologias  computacionais  entre  as 

exposições  pelo  MACRS  ou  alguma  exposição  específica  sobre  ARTE 

COMPUTACIONAL?  

Temos  uma  produção  mais  formal.  Me  arrisco  a  dizer  que  não  houve 

uma exposição  com este  caráter,  além da  II Bienal  do MERCOSUL que 

não  foi  uma  realização  do  Museu.  A  única  exposição  recente  foi  a 

exposição de som e vídeo da Ana Norogrando. 

 

3. Como se dá a política de aquisições de obras para o acervo do museu e quais os 

critérios considerados para as escolhas das obras adquiridas?  

Durante  a  criação  do museu,  o  diretor  anterior  a mim  tinha  projetos  de 

exposições  inéditas  em que  ele  convidava  artistas,  tanto  artistas  daqui 

do  RS  como  de  outros  estados  para  produzir  uma  série  de  trabalhos  

que  eram  financiados  pelo  museu  e  se  fazia  a  recomendação  de  uma 

doação em contrapartida. Nunca  foi uma condição obrigatória, algo que 

eu  também  sigo  essa  ideia;  nós  sempre  comunicamos  ao  artista  se  há 

                                                        

98 Museu 2. 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um  interesse  por  parte  do  comitê  de  acervo  do museu  de  que  o  artista 

doe,  porque  nós  ainda  não  temos  orçamento  para  isso.  Sempre  foi 

doação, com exceção deste primeiro momento  em  que  existia  um 

financiamento da produção. Depois  isso não existiu mais.  (...) O museu 

não  tem  equipamentos  tecnológicos  pra  dispor  a  um  artista  que  tem 

uma exposição que precisa de LCD, DVD, computador, projetor. No ano 

passado  nós  fizemos  um  projeto  de  aquisição,  o  Prêmio  Marcantonio 

Vilaça  e  nós  ganhamos  o  edital(..)  e  vamos  adquirir  21  obras  (a  partir 

de critérios f irmados pela gestão atual). 

 

4. Quantas obras produzidas com as  tecnologias computacionais o MACRS possui 

no acervo?  

Nenhuma.  Estamos  em  via  de  adquirir  a  obra  da  Ana  Norogrando 

(“Sobre as águas”) 

  

5. Qual a razão para a referida quantidade ou para a ausência de arte computacional  

no acervo? 

 A  instituição  tem  várias  razões,  de  estrutura,  dentro  da  estrutura  não 

tem  espaço,  não  tem,  até  o  momento,  condições    de  adquirir  e  de 

conservar,  também  se  tivesse,  não  tem  técnicos  especializados  neste 

t ipo  de  acervo,  mas  eu  acho  que  existe  uma  razão  única  que  a 

produção  no RS(pelo menos,  e  no Brasil  também)  ainda  está  restrita  a 

guetos  que  não  se  relacionam(...).  A  tecnologia  também  é  um  risco 

administrativo  por  que  estraga,  por  que  tem  que  ter  alguém  para 

operar,  no  âmbito  da  exposição,  por  que  roubam(...)  isso  é  uma 

preocupação constante(...). No caso do nosso estado, eu acho que não 

existe  uma  produção  expressiva entre  os  artistas  (...),  há  uma 

produção muito pequena desses artistas. 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6. Qual  a  tua  posição do Museu  ou  a  sua  opinião  sobre  a  arte  computacional  no 

contexto da arte contemporânea?  

Eu acho que existe um medo em  relação à arte e às  tecnologias(...)  as 

pessoas, o público é muito conservador. Eu acho maravilhoso o público 

f i lmando  e  fotografando  uma  exposição  com  o  celular  se 

apropriando(...)As  instituições  se  armam  pela  falta  de  estrutura, 

através  dos  editais  de  salões.  Não  tem  estimulo,  existe  ignorância, 

falta  de  informação,  uma  dif iculdade  digital,  existe  um  analfabetismo 

digital.(...)  

  

7.  A  porcentagem  de  obras  de  arte  computacional  dos  museus  de  arte 

contemporânea,  em  geral,  é  relativamente  pequena  se  comparada  às  formas 

tradicionais de arte. Na sua opinião, qual o por quê dessa ausência?  

Nós  somos muito  conservadores,  estamos  recém  neste  estágio.(...)  Eu 

acho que as  instituições não estão abertas, principalmente as públicas, 

e  não  existe  disponibil idade.(...)  Esses  artistas  tem  um  papel  muito 

importante,  eles  trazem  o  novo,  eles  portam  a  invenção  mas  vai  ter 

sempre  o  medo,  por  que  a  gente  vive  numa  sociedade  conservadora, 

tradicional.  

 



 182 

MAB – Museu de Arte de Brasíl ia, DF99 

 

Questões  respondidas por Ana Taveira,  responsável pelas Coleções do Museu de 

Arte de Brasília, por e-mail, em 02 de maio de 2012. As respostas estão em negrito. 

  

1. O MAB   tem  uma  história muito  significativa  para  o  contexto  da  arte  brasileira.  

Quando aconteceu a criação do Museu? Ao longo desse tempo, quantas exposições 

foram realizadas?  

Desde  a  criação  do  Museu  de  Arte  de  Brasíl ia  em  1985,  foram 

realizadas  aproximadamente 280  exposições  no  próprio Museu,  e  em 

outros  espaços  de  Brasíl ia  como  por  exemplo,  no  Museu  Nacional  do 

Conjunto Cultural da República. 

  

2.  Há  o  registro  de  obras  produzidas  com  novas  mídias  entre  as  exposições 

realizadas  pelo  MAB  ou  alguma  exposição  específica  sobre  NOVAS  MÍDIAS? 

Houve  mostras  em  que  foram  uti l izadas  novas  mídias,  como  áudio  e 

vídeo, projeção de imagens analógicas e digitais.  

 

3.Como se dá a política de aquisições de obras para o acervo do museu e quais os 

critérios considerados para as escolhas das obras adquiridas?  

As  obras  do  MAB  foram  adquiridas  por  meio  dos  diversos Salões  de 

Arte,  doações  de  artistas  e  de  instituições  como  a  Fundação Bienal  de 

São Paulo e Fundação Gulbenkian. 

 

4. Quantas obras produzidas com as novas mídias o MAB possui no acervo?  

Há no  acervo  obras  produzidas  com  tecnologia  analógica,  como a  obra 

"Chuva"  do  artista  Elyeser  Szturm:  uma  vídeo-instalação 

                                                        

99 Museu 4. 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com 08 monitores de TV,  imagens de chuva em VHS e bacias com óleo 

queimado;  e  a  obra  "Suspenso"  do  artista Frederico  Dalton -  imagem 

em slide projetada sobre um carretel de l inha. 

  

5. Qual a razão para a referida quantidade  ou para a ausência de novas mídias no 

acervo?  

Mesmo  antes  do  fechamento  em  2007,  o  MAB  já  enfrentava 

dif iculdades.  Nenhuma  polít ica  de  acervamento  estava  sendo 

desenvolvida pelo Museu. 

   

6. Qual a posição do MAB, ou a sua opinião sobre as novas mídias no contexto da 

arte contemporânea?  

As  novas  tecnologias  são bem  vindas  porque  abrem  a  possibil idade 

do experimento,  do  novo,  da  interação  com  o  observador  que, em  vez 

de apenas contemplar, pode também participar da obra.  

  

7. A porcentagem de obras em novas mídias dos museus de arte contemporânea, 

em geral, é relativamente pequena se comparada às formas tradicionais de arte. Na 

sua opinião, qual o por quê dessa ausência?  

Acredito  que  as  novas  mídias  estão  sendo  uti l izadas  gradativamente, 

na  medida  em  que essas tecnologias  avançam.  Atualmente, tudo 

acontece  dentro  do universo tecnológico.  Em  pouco  tempo, todos os 

Museus  terão em  seus  acervos  obras  que  se  uti l izam  das mídias 

digitais. 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MAMBA – Museu de Arte Moderna da Bahia, Salvador, BA100 

 

Questões  respondidas  por  Sandra  Regina  Jesus,  coordenadora  do  Núcleo  de 

Musologia  do Museu  de  Arte Moderna  da  Bahia,  por  e-mail,  em  21  de março  de 

2013. As respostas estão em negrito. 

 

1. Quando aconteceu a criação do MAM BA? Ao  longo desse  tempo, em  torno de 

quantas exposições foram realizadas?  

O Museu de Arte Moderna da Bahia  foi  criado em 23 de  julho  de 1959. 

E em sua trajetória já foram realizadas cerca de 640 exposições. 

 

2.  Há  o  registro  de  obras  produzidas  com  tecnologias  computacionais  entre  as 

exposições  realizadas  pelo MAMBA ou  alguma  exposição  específica  sobre  ARTE 

COMPUTACIONAL? 

Não. 

 

3. Como se dá a política de aquisições de obras para o acervo do museu e quais os 

critérios considerados para as escolhas das obras adquiridas? 

As  atuais  aquisições  passam  pelo  crivo  de  um  Conselho  Consult ivo  e 

Curatorial.  Em  geral,  as  aquisições  são  obras  que  dialogam,  de  forma 

geral, com o acervo da instituição. 

 

4. Quantas obras produzidas com tecnologias computacionais o MAM BA possui no 

acervo?  

Declaradas,  apenas  a  do  artista  visual  CAETANO  DIAS.  Um  conjunto 

de  03  imagens  que  ele  descreve  como  “compugrafia”.  Contudo,  não 

                                                        

100 Museu 5. 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posso  afirmar  até  que  ponto  este  conjunto  de  imagens  está 

comprometido com a estética computacional.  

 

5.  Qual  a  razão  para  a  referida  quantidade?  ou  para  a  ausência  de  arte 

computacional no acervo? 

É  provável  esta  l inguagem  artística  não  tenha  despertado  a  devida 

atenção dos diretores/curadores do museu. 

 

6.  Qual  a  posição do MAM BA,  ou  a  sua  opinião  sobre  as  arte  computacional  no 

contexto da arte contemporânea? 

Atualmente  são  ferramentas  de  produção,  em  um  futuro  próximo, 

poderão ser consideradas um esti lo artístico. Tudo concorre para que a 

arte  computacional  se  transforme  em  uma  técnica  artística  como  as 

demais. 

 

7.  A  porcentagem  de  obras  em  arte  computacional  dos  museus  de  arte 

contemporânea,  em  geral,  é  relativamente  pequena  se  comparada  às  formas 

tradicionais de arte. Na sua opinião, qual o por quê dessa ausência?  

São  inúmeras possibil idades, mas acredito que persistam as aquisições 

de  obras  em  suportes  tradicionais,  parte  por  haver  ainda  muito  a  ser 

explorado,  contudo  a  arte  computacional  poderá  ser  uma  l inguagem 

naturalmente incorporada as coleções das instituições, futuramente. 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MON – Museu Oscar Niemeyer Curit iba, PR101 

 

Questões  respondidas  por  Luzia  Aparecida  Ferreira,  responsável  pelo  Acervo  do 

Museu  Oscar  Niemeyer  de  Curitiba,  por  e-mail,  em  10  de  maio  de  2012.  As 

respostas estão em negrito. 

  

1.  Quando  aconteceu  a  criação  do  museu?  Ao  longo  desse  tempo,  em  torno  de 

quantas exposições foram realizadas?  

De  acordo  com  o  levantamento  efetuado  desde  o  dia  22  de  novembro 

de 2002, quando o MON foi criado, foram realizadas 196 exposições. 

 

2.  Há  o  registro  de  obras  produzidas  com  tecnologias  computacionais  entre  as 

exposições  realizadas  pelo museu ou  alguma  exposição  específica  sobre  ARTE 

COMPUTACIONAL?  

Sim.  Nas  exposições  do  Itaú  Cultural,  Museu  de  Imagem  e  Som  do 

Paraná, IFA Berl im e do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. 

 

5.Como se dá a política de aquisições de obras para o acervo do museu e quais os 

critérios considerados para as escolhas das obras adquiridas?  

 A  entrada  de  obras  no  acervo  do  MON  possui  duas  vias:  doação  ou 

aquisição. 

No  processo  de  doação  o  artista  ou  proprietário  encaminha  ao  museu 

um  dossiê  completo  de  obra  com  fotos  e  descrição  detalhada.  Esse 

material  é  analisado  pelo  Conselho  Artístico  para  verif icar  se  a  obra 

possui  o  perfi l   do  acervo. Após  a  decisão  do Conselho  é  elaborado  um 

contrato  de  doação.  Quando  a  obra  da  entrada  no  acervo  é  efetuada 

uma  ficha  de  entrada  de  obra.  Após  essa  etapa  tem  início  o  processo 

                                                        

101 Museu 7. 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de  acervação  da  mesma;  preenchimento  da  ficha  catalográfica, 

medição e fotografação para inclusão no banco de dados do acervo. 

O  processo  de  aquisição  tem  por  f inalidade  suprir  lacunas  existentes 

no  acervo.   Após  a  decisão  junto  ao Conselho Artístico  o MON elabora 

projeto  via Ministério  da  Cultura  e  busca  junto  a  um  patrocinador  para 

obter  a  verba  e  assim  realizar  a  compra.  A  negociação  é  realizada 

diretamente  com  o  artista  ou  proprietário  por  meio  de  um  contrato  de 

compra  e  venda. Quando  a  obra  da  entrada  no  acervo  é  efetuada  uma 

ficha  de  entrada  de  obra.  Após  essa  etapa  tem  início  o  processo  de 

acervação  da mesma;  preenchimento  da  ficha  catalográfica, medição  e 

fotografação para inclusão no banco de dados do acervo. 

 

4. Quantas obras produzidas  com as novas mídias o MON possui  no acervo?  (fui 

informada que não há obras no acervo, mas, mantenho a questão para  justificar a 

próxima questão que é muito importante.) 

Como  já  informado,  não  temos  obras  acervadas  com  essas 

características. 

 

5. Qual a razão para a referida quantidade?  ou para a ausência de novas mídias no 

acervo?  

O  MON  não  possui  nenhuma  restrição  para  ter  em  seu  acervo  obras 

produzidas com as novas mídias. Ainda não surgiu essa oportunidade. 

 

6. Qual a posição do MON, ou a sua opinião sobre as novas mídias no contexto da 

arte contemporânea?  

Em  minha  opinião  as  novas  mídias  dão  aos  artistas  a  l iberdade  de 

criarem  obras  que  possibil i tam  realizar  diálogos  de  com  vários 

públicos, principalmente os  jovens que passam a  ter maior proximidade 

do  objeto  artístico.  Isto  ocorre  em  virtude  dos  artistas,  normalmente, 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retirarem  ideias  para  suas  criações  de  objetos  do  cotidiano  e 

realizarem  projetos  que  levam  o  observador  a  interagir,  portanto  a 

mediação já está implícita.  

  

7. A porcentagem de obras em novas mídias dos museus de arte contemporânea, 

em geral, é relativamente pequena se comparada às formas tradicionais de arte. Na 

sua opinião, qual o por quê dessa ausência?  

De  modo  geral  entendo  que  ausência  em  acervos  esta  relacionada 

principalmente  a  pouca  produção  por  parte  dos  artistas  que  não  tem 

acesso  as  novas  ferramentas  e,  portanto  desconhecem  as 

possibil idades  de  desenvolver  seus  trabalhos  artísticos  fora  do 

ambiente  convencional.  A  isso  se  soma  os  custos  elevados,  por 

exemplo,  de  um  estúdio,  para  qualquer  artista  que  pretenda  produzir 

sua  obra  uti l izando  as  novas  tecnologias.  A  própria  dif iculdade  de 

manutenção  dos  suportes  no  acervo  em  virtude  de  exigirem  não  só  a 

mudança  de  suporte,  pelo  menos  a  cada  5  anos,  devido  aos 

equipamentos  uti l izados  para  exibição  se  tornarem  obsoletos  mas 

também  que  para  serem  expostos  haver  a  necessidade  de  serem 

construídos ambientes exclusivos seria um outro fator. 

 



 189 

MACCE  –  Museu  de  Arte  Contemporânea  Dragão  do  Mar  de  Arte  e 

Cultura - Ceará102 

 

Questões  respondidas  por  Paulo  Henrique  Leitão  Lopes  Junior,  Assistente  de 

gerência do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, por e-mail em 09 de outubro 

de 2012. As respostas estão em negrito. 

 

1. Quando aconteceu a criação do MAC Dragão do Mar? Ao longo desse tempo, em 

torno de quantas exposições foram realizadas?  

O  Museu  de  Arte  Contemporânea  do  Centro  Dragão  do  Mar  foi 

inaugurado  em  caráter  experimental  em  1998,  sendo  oficialmente 

instituído  em  juntamente  com  os  outros  espaços  do  CDMAC  em  1999, 

desde então  já  recebeu ou concebeu por  volta de 180  (cento e oitenta) 

exposições com a participação de artistas nacionais e internacionais.   

 

2.  Há  o  registro  de  obras  produzidas  com  tecnologias  computacionais  entre  as 

exposições  realizadas  pelo  MAC  Dragão  do Mar  ou  alguma  exposição  específica 

sobre ARTE COMPUTACIONAL? 

Em  algumas  ocasiões  foram  expostas  obras  que  uti l izavam  recursos 

tecnológicos  que  subsidiaram  a  proposição  artística  das  obras, 

sobretudo  na  exposição  “Real  no  Virtual”   no  período  compreendido 

entre  agosto  e  novembro  de  2011,  com  a  participação  dos  artistas 

André Parente, Pedro Parente e convidados.  

 

3. Como se dá a política de aquisições de obras para o acervo do museu e quais os 

critérios considerados para as escolhas das obras adquiridas? 

As  obras,  em  sua  grande maioria,  obedecem  a  uma  polít ica  de  doação 

                                                        

102 Museu 8. 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instituída,  informalmente,  a  partir  de  2006.  Contudo  ao  longo  de  sua 

trajetória  o museu  foi  contemplado  em  projetos  de  aquisição  de  obras, 

como o Edital CAIXA de Adoção de entidades Culturais. Durante  todo o 

tempo  o  acervo  constituído  priorizou  obras  de  artistas  cearenses  de 

reconhecida  contribuição  para  as  artes  visuais  e  um  núcleo  de  artistas 

latino americanos.  

 

4.  Quantas  obras  produzidas  com  tecnologias  computacionais  o  MAC  Dragão  do 

Mar possui no acervo? 

O  MAC  Dragão  do  Mar  não  possui  em  seu  acervo  obras  que  uti l izem 

estes recursos. 

 

5.  Qual  a  razão  para  a  referida  quantidade?  ou  para  a  ausência  de  arte 

computacional no acervo?  

Provavelmente o fator preponderante para não haver no acervo do MAC 

obras  que  façam  uso  de  recursos  tecnológicos  seja  a  l inha  curatorial 

adotada  pelos  gestores  que  estiveram  à  frente  da  instituição,  não 

optando  pela  escolha  de  artistas  que  tratem  especif icamente  de  obras 

dessa natureza. 

 

6.  Qual  a  posição  do  MAC  Dragão  do  Mar,  ou  a  sua  opinião  sobre  a  arte 

computacional no contexto da arte contemporânea? 

O  MAC  Dragão  do  Mar  acredita  que  a  uti l ização  de  recursos 

tecnológicos  no  contexto  da  arte  contemporânea  são  imprescindíveis 

para viabil izar a criação artística. 

 

7.  A  porcentagem  de  obras  em  arte  computacional  dos  museus  de  arte 

contemporânea,  em  geral,  é  relativamente  pequena  se  comparada  às  formas 

tradicionais de arte. Na sua opinião, qual o por quê dessa ausência? 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Acredito  que ainda não exista  um procedimento  técnico  adequado para 

que  seja  possível  acondicionar  corretamente  obras  que  uti l izam  este 

t ipo de suporte. 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ANEXO 2:  

LISTA DE EXPOSIÇÕES EM ARTE COMPUTACIONAL 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Lista de Exposições em Arte Computacional103 
 

 

Sigla  Museu  Cidade/Estado 
 

1. MAC Goiás  Museu de Arte Contemporânea  de Goiás 
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Goiânia, GO 

2. MACPE  Museu de Arte Contemporânea  de 
Pernambuco 
Não há o registro de exposições em arte 
computacional.  

Olinda, PE 

3. MAC Itajahy 
Martins 

Museu de Arte Contemporânea  I tajahy 
Mart ins 
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Botucatu, SP 

4. MACBA  Museu de Arte Contemporânea da Bahia  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Senhor do Bonfim, BA 

5. MAC USP   Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo 
Conforme documentos extra-oficiais, o setor de 
catalogação não pode especificar a quantidade de 
exposições com obras consideradas como arte 
computacional.  

São Paulo, SP 

6. MACC  Museu de Arte Contemporânea de Campinas  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Campinas, SP 

7. MARCO 
 

Museu de Arte Contemporânea de Mato 
Grosso do Sul  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Campo Grande, MS 

8. MAC Niterói   Museu de Arte Contemporânea de Niterói104 
 
Panorama da Arte Brasileira: 1997 
De 02/02/ a 22/03/1997 
Tipo: coletiva   
Curadoria: Tadeu Chiarelli 
 
Panorama da Arte Brasileira 1999 
De 11/01 a 12/03/2000 
Tipo: coletiva 
Curadoria: Tadeu Chiarelli 
 

Niterói, RJ 

                                                        

103  A  lista  de  exposições  foi  obtida  através  do  contato  direto  com  os  responsáveis  pelos museus, 
catalogação e publicações. 
104 Informações obtidas junto ao setor de cataligação do MAC Niterói. 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Os  Redundantes  e  as  Elites  das  Cavernas  –  Carlos 
Meiele 
De 13/10 a 18/11/2001 
Tipo: individual 
Curadoria: Daniela Bousso 
 
Artista Pesquisador 2001 
De 24/11/2001 a 03/03/2002 
Tipo: coletiva  
Curadoria: artistas selecionados 
 
Niterói Arte Hoje 2002 
De 03/04/2002 a 05/05/2002 
Tipo: coletiva 
Curadoria: artistas selecionados 
 
Projetos Especiais VI 
Liquescer – Mariana Manhães 
De: 12/05 a 08/07/2007 
Tipo: individual 
Curadoria: Claudia Saldanha 
 
(Re) Construções  
Arte Contemporânea da África do Sul 
De: 19/03/2011 a 15/05/2011 
Tipo: Coletiva 
Curadoria: Daniela Géo 
 

9. MACS  Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Sorocaba, SP 

10. MACPA  Museu de Arte Contemporânea do Paraná  

Arte pelo computador 

Parceria: Instituto Goethe 
Data: 05/12 a 18/12/1973 
 

Rumos para a arte por computador 

Parceria: Instituto Goethe 
Data: 23/05 a 08/06/1984 
 

Curitiba, PR 

11. MACRS   Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande 
do Sul105 
 
Anima Mundi 
Sandra Rey 
De: 02  a 28/05/1995 

Porto Alegre, RS 

                                                        

105 Informações obtidas através do registro de exposições do catálogo “O tirunfo do contemporâneo – 
20 anos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul”. 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Tipo: individual 
 
Trans-E – O corpo e as tecnologias 
Diana Domingues 
De: 01/06  a 02/07/1995 
Tipo: individual 
 

12. MACCE  Museu de Arte Contemporânea Dragão do Mar 
de Arte e Cultura 
 
Conforme entrevista com Paulo Henrique Leitão Lopes 
Junior,  aconteceram  exposições  com  recursos 
tecnológicos106 considerando apenas uma exposição: 
 
Real no Virtual 
Período: agosto a novembro/2011 
Tipo Coletiva 
 

Fortaleza, CE 
 

13. MAC Feira  Museu de Arte Contemporânea Feira de 
Santana  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Feira de Santana, BA 

14. MAC Jataí  Museu de Arte Contemporânea Jataí   
Não há registros de exposições de arte computacional 
 

Jataí, GO 

15. MAP  Museu de Arte da Pampulha 
Não  há  o  registro  de  exposições  em  arte 
computacional. 

Belo Horizonte, MG 

16. MABE  Museu de Arte de Belém  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Belém, PA 

17. MAB  Museu de Arte de Brasíl ia 
Conforme  entrevista  com  Ana  Taveira,  responsável 
pelas  Coleções  do  Museu  de  Arte  de  Brasília, 
integrante do Anexo 1,  “houve mostras em que foram 
utilizadas novas mídias, como áudio e vídeo, projeção 
de  imagens  analógicas  e  digitais”,  mas,  não 
constituem  de  acordo  com  o  termo  “arte 
computacional” pesquisado nesta tese. 
 

Brasília, DF 

18. MAG  Museu de Arte de Goiânia  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Goiânia, GO 

19. MAL  Museu de Arte de Londrina 
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Londrina, PR 

20. MARP  Museu de Arte de Rio Preto  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

São  José  do  Rio 
Preto, SP 

                                                        

106 Não foi especificado qual o tipo de recursos. 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21. MASC  Museu de Arte de Santa Catarina  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Florianópolis, SC 

22. MASP  Museu de Arte de São Paulo 
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

São Paulo, SP 

23. MAES  Museu de Arte do Espír i to Santo  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Vitória, ES 

24. MAR  Museu de Arte do Rio  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Rio de Janeiro, RJ 

25. MAMAM  Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães 
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Recife, PE 

26. MAMBA   Museu de Arte Moderna da Bahia 
Não  há  o  registro  de  exposições  em  arte 
computacional,  conforme  entrevista  respondida  por 
Sandra Regina Jesus, no Anexo 1 desta tese. 
 

 Salvador. BA 

27. MAM 
Campinas 

Museu de Arte Moderna de Campinas  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Campinas, SP 

28. MAM RJ  Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

Rio de Janeiro, RJ 

29. MAV  Museu de Artes Visuais do Maranhão  
Não há o registro de exposições em arte 
computacional. 

São Luís, MA 

30. MON  Museu Oscar Niemeyer, Curit iba, Paraná 
Conforme entrevista concedida por Luzia Aparecida 
Ferreira, constante no Anexo 1, as exposições com 
arte computacional ocorridas no museu foram as 
oriundas do Itaú Cultural, Museu de Imagem e Som do 
Paraná. IFA Berlim e do Museu de Arte 
Contemporânea do Paraná. 

Curitiba, PR 

 
 

 

 

 

 


