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RESUMO

A comunicação "Ciberarte  e os Multimeios  - Novos Paradigmas Digitais  provindos das 
conexões  entre  arte  e  comunicação:  hibridismos  das  poéticas  digitais  multimidiáticas  
latino-americanas"  pretende  traçar  o  percurso  da  evolução  presente  no  trabalho 
transdisciplinar  entre  a  arte  e  a  comunicação.  Esta  comunicação  intenta,  portanto, 
estabelecer  a gênese deste  fenômeno híbrido da ciberarte  e dos multimeios  na América 
Latina,  que  é  senão  fruto  das  atividades  da  comunicação  e  da  cibercultura.  Logo,  tais 
atividades  estão  integradas  aos  suportes  digitais  e  aos  estilos  artísticos  da  webarte  na 
região,  redirecionando os artistas latinos para novos paradigmas.  Isto posto,  pretende-se 
mapear  os  estilos  de  webarte,  viabilizando  uma  nova  forma  de  atuar  nos  ambientes 
sociotécnicos  por  meio  de  plataformas  e  produções  multimidiáticas  cada  vez  mais 
compromissadas  com  os  anseios  do  usuário,  potencializando  os  ferramentais  da 
cibercidadania latino-americana por meio da arte digital.

Palavras-chave:  multimeios;  ciberarte;  webarte;  plataforma  digital;  arte  digital  latino-
americana 

“Podemos  ver  el  universo  como  una  máquina  o 
como uma obra de arte. Em ambos casos se trata 
de  uma  metáfora,  porque  la  naturaleza,  a 
diferencia  de  las  máquinas  o  de  las  obras 
artísticas,  no  es  el  resultado  de  uma  acción 
intencional” 

Miguel  Ángel  Quintanilla,  em  “Arte,  
Cuerpo,Tecnología”.

1 Introdução 

1 Trabalho apresentado no DT7 - Mídia, Culturas e Tecnologias  Digitais na América Latina,  evento componente do 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 *Ricardo  Nicola  é  professor  doutor  do  Depto.  Comunicação  Social  da  Faculdade  de  Arquitetura,  Arte  e 
Comunicação  e  Coordenador Pró-Tempore do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Poéticas  Visuais  (Unesp-Bauru), 
autor  de “Cibersociedade – quem é você no mundo on-line”(Senac-SP,2004). Desde 2004, é Senior McLuhan Fellow, 
tendo  realizado estágio pós-doutoral (2006-2007) no McLuhan   Program in Culture and Technology da 
Universidade de Toronto, como bolsista CAPES. Doutor em Multimeios pela Unicamp.
**Maria do Carmo Jampaulo Plácido Palhaci possui Doutorado (1995) em Engenharia Elétrica - Escola Politécnica de 
São Paulo, (bolsista CNPq)  - pela USP-São Paulo, Mestrado em Engenharia Elétrica (1985) pela USP-São Carlos,
e Graduação pela Fundação Educacional de Bauru, atualmente é professora assistente doutora da  Unesp-Bauru e 
professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Poéticas Visuais. Autora  da capa da Série Poéticas 
Visuais – Arte & Tecnologia. 
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O  mundo  on-line  tem  apresentado  aos  cibercidadãos  um  número  expressivo  e 

indubitável  de  ferramentais  comunicacionais.  Chats interativos  com  plataformas 

multimidiáticas,  ou  até  mesmo  transmidiáticas,  em  ambientes  de  redes  sociais, 

blogosféricos,  etc.  pululam  no  ciberespaço  e  descrevê-las,  ou  ainda  defini-las  seria 

desnecessário, tal a convivência tão aproximada que temos com elas... 

Diante  disso,  o  ciberespaço  como  o  conhecemos,  hoje,  vem  passando  por 

transformações  muitas  vezes  radicais  na  sua  constituição  física  e,  inclusive,  virtual  (a 

exemplo  dos  computadores  quânticos)  -  e  citar  a  “velocidade”  nessa  etapa  de  sua 

metamorfose também não seria novo – e  esta respectiva  evolução ciberespacial,  que se 

caracteriza, a princípio, por um deslocamento a diferentes terrenos cibersociais instaurado 

pelos tablets, andróides, iPhoneR entre outros (Canclini, 1998), tem exigido de nós cada vez 

mais aportes conceituais transdisciplinares - e por que não “holísticos” - para compreender 

esta dinâmica e empreender estudos mais aprofundados, a fim de delinear uma visão mais 

completa do fenômeno comunicacional nas - e das - ciberartes e o seu papel no mundo on-

line e, em especial, latino-americano.

Com vistas a este olhar mais verticalizado no entorno do mundo digital, este artigo 

pretende apresentar o projeto da pesquisa “Ciberarte e os Multimeios - Novos Paradigmas 

Digitais  provindos  das  conexões  entre  arte  e  comunicação:  hibridismos  das  poéticas  

digitais multimidiáticas latino-americanas". Nela, pretedemos abordar estudos, bem como 

pesquisar os  objetos  (sistemas  interativos,  hardwares)  e  os  sujeitos  (usuários) da mídia 

tratados,  tanto  quanto  observados,  sob  a  condição  transdisciplinar  híbrida  presente  nos 

vários desdobramentos multimidiáticos das ciberartes e a comunicação na América Latina. 

Em se tratando da definição primária de ciberarte, Domingues (2010) apóia-se no 

seu  caráter  cibercomunicacional,  ou  seja,  “é  uma  manifestação  (...)  que  se  insere  no  

Software  Art  com  escrita  de  software  especulativo,  de  forte  componente  interativo  e 

estético e que promove uma engineering art, engineering culture e engineering nature”. 

Assim sendo, estabelece-se, também, hibridismos na sua formatação, quer psicotecnológica 

(Kerckhove,  2008)  quer  física,  dentro  de  uma  ação  que  trafega  entre  as  engenharias 

(tecnologias), a comunicação e, por fim, a arte.

  Assim, ao se mapear o terreno das pesquisas da ciberarte e dos multimeios, qual 

será, portanto, as implicações cibersociais desta pesquisa, que se estabelece numa geografia 
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específica, pré-determinada, como a América Latina, quando o território das artes digitais 

no mundo on-line é “transgressor”, invadindo outros espaços sem pedir licença? Reside, aí, 

portanto, o desafio dos estudos sócio-tecnicos (Shirky, 2012) desta pesquisa, que podem ser 

respondidos  pela  natureza  da  produção  multimidiática  latino-americana,  suas 

características, suas peculiaridades.

 Mas, afora este questionamento central, há outras perguntas que poderão ficar sem 

respostas, o que este artigo não pretenderá, evidentemente, apresentá-las tanto quanto dar 

cabo a elas, mas intenciona redirecionar nosso pensar para outros terrenos da construção 

artística e suas interfaces comunicacionais, sem esquecer, contudo, da dimensão cidadã em 

que se estabelece tais produções.

        Logo, a ciberarte e os multimeios vêm auxiliando como ferramentais indispensáveis na 

promoção da info-inclusão latino-americana e, portando, na solidificação da cibercidadania:

Vide - Faculdade de Educação, UnB, 2011 

(http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/picture/Inclus%25C3% 25ª3o-Digital-e-

Ciberarte/eb934dcfa8dc37de3b4421d79f7fd81f) Acesso 22 mar. 2012.

2. Objetivos Centrais da Pesquisa

Na esteira da ciberarte, os multimeios têm participado ativamente da constituição do 

seu espaço e  de  sua  forma,  e  tem por  definição  o papel  da injeção  tecnológica  em se 

potencializar  as  mídias  primárias,  que,  por  hora,  chamei-as  de  “clássicas”,  e  têm  nos 

permitido desenvolver todas essas interações em um espaço sem-lugar, ou melhor, em um 

“não-lugar”, como bem definiu Marc Augè (1998). Instauram-se os multimeios como redes 

telemáticas, a Internet, a TV Digital, os celulares... e todas as mídias e suportes já apontados 

neste artigo.

Logo,  como  objetivos  centrais,  a  pesquisa  pretende  decodificar  as  ciberartes, 

categorizá-las e organizá-las num portal por meio de processos multimidiáticos envolvidos 

na sua produção. Sendo assim, prevê-se a identificação de matrizes digitais híbridas, ou 

http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/picture/Inclus%25C3%25%2025%C2%AA3o-Digital-e-Ciberarte/eb934dcfa8dc37de3b4421d79f7fd81f
http://www.proejatransiarte.ifg.edu.br/picture/Inclus%25C3%25%2025%C2%AA3o-Digital-e-Ciberarte/eb934dcfa8dc37de3b4421d79f7fd81f
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seja,  aquelas  que  apresentam  na  sua  constituição  características  comunicacionais  e 

artísticas, como exemplo, as WebArts, os Portfólios Digitais entre outras, que auxiliarão no 

melhor  entendimento da formação dos novos profissionais da comunicação e da arte do 

futuro, sejam eles jornalistas digitais, ciberartistas, relações públicas on-line, etc, só para 

citar alguns.

No  procedimento  de  catalogação,  organização  e  arquivamento  para  posterior 

disponibilização (portal), pretende-se revisitar e (re) definir vários dos conceitos elaborados 

a  respeito  dos  profissionais  envolvidos,  da  ciberarte e  dos  multimeios,  compreendidos 

como produtos  das  poéticas  digitais  híbridas,  bem como intenta-se  apontar  outros,  que 

estarão reunidos num catálogo-livro. 

3.  Mediesfera/Blogosfera e o Comportamento do Ciberartista/Cibercidadão: as 
poéticas digitais comunicacionais.

Diante do processo de interação entre os diversos aplicativos e da simultaneidade do 

espaço  em  que  a  mídia  digital  operacionaliza  seus  conteúdos,  dois  espaços  têm  sido 

organizados  pelos  usuários  e  receberam  algumas  denominações  como  blogosfera e 

mediesfera. 

Sem  buscar,  num  primeiro  momento,  aprofundar  demasiado  tais  denominações, 

podemos destacar que o primeiro espaço está alicerçado na disponibilização dos conhecidos 

diários  digitais  da  rede,  e  o  segundo  centra-se  no  mercado  midiático,  em  especial,  o 

institucional, o coletivo organizado, e até mesmo o empresarial (.com, .org).

Nessa interação entre conteúdos diversificados, faz-se necessário ressaltar, ainda, a 

hibridização também característica do ciberespaço e das redes transmidiáticas tanto de seu 

conteúdo como forma; assim sendo, conteúdo torna-se o espaço e vice-versa. E não seriam 

diferentes os outros produtos cibersociais, em que a arte está presente e permeada pelos 

diálogos entre plataformas multimidiáticas. 

Estabelecidas  estas  configurações,  podemos,  agora,  visualizar  a  necessidade 

emergente  de ferramentais  transculturais  para operacionalizar  uma leitura  adequada  dos 

objetos e sujeitos da cibercomunicação e suas constantes interações com os multimeios. 

Dessa premissa, emergem os novos paradigmas da contemporaneidade comunicacional na 

qual as artes constróem novos horizontes cognitivos e cibersociais (figura 2). 
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Vide Figura 2 – Exemplo de Portal de Ciberarte na Blogosfera (América Latina)

[Disponível em http://colmeia106fic.blogspot.com.br/ Acesso em 10 mar. 2012

4. Delimitação dos Campos de Pesquisa/Exeqüibilidade

O projeto já vem sendo desenvolvido no câmpus de Bauru da Unesp, envolvendo 

alunos  de graduação em Comunicação Social  e  Artes,  e de Pós-graduação em Poéticas 

Visuais, além de outros cursos correlatos, como Comunicação e TV Digital. Pretende-se, 

também, empreender um estudo da presença das webartes no ciberespaço, local em que a 

pesquisa irá ser redirecionada, e das produções off-line no câmpus.

A pesquisa delineada pelo projeto é exeqüível diante da necessidade que se impera 

na  decodificação  e  organização  das  matrizes  digitais  como  elementos  constitutivos  das 

produções comunicacionais artísticas. Afora essa questão técnico-científica, o papel que tais 

matrizes exercem na construção da cidadania bem como no fortalecimento das relações do 

cidadão  evidenciam-se  mais  ainda.  Vislumbra-se,  nesse  intento,  um  terreno  fértil  para 

solidificar a cidadania,  e ainda,  a cibercidadania.  A exemplo dessa empreitada,  como já 

citado na figura 1, está o projeto “Inclusão Digital e Ciberarte: O caso do Projeto Proeja 

Transiarte Tube” da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, UnB, que já vem 

trabalhando há um tempo a inclusão digital por meios de matrizes digitais das artes e da 

comunicação.

Definiu-se, até o momento, um Cronograma de Execução do Projeto, que parte de 

uma remapeamento  das  pesquisas  bibliográficas  e  sitiográficas  até  à  construção  de  um 

portal de artes digitais.  

http://colmeia106fic.blogspot.com.br/
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Semestre/Ano 2012 2013 2014

1º - Remapeamento das 

pesquisas 

bibliográficas e 

sitiográficas sobre o 

conceito de ciberarte e 

de multimeios, além 

de webarte;

- Configuração de 

grupos de estudos e de 

trabalho (discente e 

docente) tanto de 

graduação como de 

pós-graduação; 

- Elencar as 

variáveis da 

pesquisa e dar 

início às pesquisas 

quanti e quali para 

identificar o usuário 

nas suas atuações 

como ciberleitor, 

cibercidadão e 

cibernauta, além 

do ciberartista na 

América Latina;

- Início da 

construção do 

Portal de Produções 

Multimidiáticas;

- Disponibilização do 

Portal de Ciberarte da 

FAAC, com vistas a 

reorganização do Acervo 

de Arte da Unesp-Bauru;

- Elaboração e produção de 

relatórios do Projeto;

2º - Consolidação de 

convênios com IES 

estabelecidas com a 

Unesp – via Arex, que 

trabalhem a natureza 

do projeto. A exemplo 

de IES já 

conveniadas: New 

Jersey City  

University,  

Universidade de 

Toronto,  

Universidade de 

- (Re) definição das 

editorias/canais que 

constituirá o portal;

- Primeira varredura 

das obras em 

ciberarte e 

catalogação;

- Definição 

operacional do 

projeto gráfico-on-

 - Após o mapeamento das 

ciberartes e de produções 

digitais híbridas na 

América Latina - bem 

como da organização de 

acesso ao material - iniciar 

a produção do trabalho 

“Ciberarte e os 

Multimeios”, com vistas à 

publicação de um livro-

catálogo sobre o projeto e 

da disponibilização tanto 

on-line, como off-line, do 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012

Buenos Aires; 

- Por meio dos aportes 

teóricos levantados no 

semestre anterior, 

pretende-se efetivar o 

Estado da Arte dos 

objetos de estudo do 

projeto na América 

Latina, que são os 

multimeios e a 

ciberarte.

line do Portal. 

- Estudo e aplicação 

das potencialidades 

das técnicas do 

Museu Virtual na 

organicidade do 

material 

decodificado.

acervo.

Quadro 1 - Cronograma de execução1

3.  Considerações Parciais

Diante da natureza híbrida das ciberartes e de seu contexto -  cuja constante é de 

conexões com os multimeios -  cada vez mais  estreitam-se as distâncias entre a arte e a 

comunicação. Este artigo, portanto, procurou refletir sobre a dimensão do fenômeno híbrido 

do ciberespaço e das plataformas móveis na América Latina. 

É fundamental  e essencial  repensar a condição híbrida das ciberartes e, antes de 

tudo,  devemos  repensá-las  também  no  conceito  cibersocial  e  comunicacional  como  a 

exemplo do seu papel info-inclusivo. 

Remetendo aos estudos de Kerkchove, a arte antes mesmo de fruição é sedução, 

pois que já constrói no indivíduo cibercidadão uma gama de novas possibilidades “para 

estender  sua  memória,  seu  etorno  tal  qual  as  psicotecnologias,  que  podem  estar 

denunciando  nossa  maior  vingança:  incorporá-las.  Um  novo  ser  está  nascendo”. 

Certamente, o ciberespaço e as redes móveis em seus hibridismos estarão aí para procurar 

legitimar  novos  atalhos  nesta  redescoberta  do  segundo  eu  talvez,  agora,  mais  solitário 

(Turkle, 2011).
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