
 
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
XXI	Congresso	de	Ciências	da	Comunicação	na	Região	Sudeste	–	Salto	-	SP	–	17	a	19/06/2016 

 
 

 1 

 
ReacTable: da interação à estética das artes digitais1 

Iago REZENDE2 
Gabriela BORGES3 

Universidade Federal de Juiz de Fora, MG 
 
RESUMO 
 
ReacTable é um instrumento musical eletrônico desenvolvido na Universitat Pompeu Fabra 

em Barcelona. Através de uma mesa redonda e translúcida, o software permite ao usuário a 

interatividade a partir de blocos - tangibles - na mesa, cuja interface reage com os objetos e 

a movimentação dos mesmos sintetiza, opera e cria músicas e efeitos sonoros. A obra 

interativa é acessada através de uma interface colorida e multifuncional que avança os 

estudos acerca da relação entre música e design e estende as fronteiras de ambas as áreas. O 

objetivo central deste estudo é compreender de qual maneira as novas artes se apropriam da 

interatividade e como a estética da comunicação visual e sonora pode ser enquadrada no 

campo das artes híbridas. Dentre os estudos sobre as culturas e artes do pós-humano 

(SANTAELLA, 2003) e as teorias elencadas por Machado (2010), Miranda (1998) e 

Arantes (2005), procura-se compreender quais são os rumos tomados pelas artes digitais. 

Portanto, questiona-se ReacTable enquanto a própria reação dos novos parâmetros das artes 

em sua época digital. 
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1. INTRODUÇÃO 
Tomando como enquadramento central a interação humana, Santaella (2005) 

problematiza a evolução cultural da humanidade e a relação composta entre homem e 

comunicação empreendida no campo da estética. As várias invenções que revolucionaram 

as formas de se comunicar aconteceram em contextos de revolução cultural, nos quais a 

humanidade pôde lidar com novas formas de interações e relações entre espectador e obra 

de arte. Assim, a partir do século XVIII, a arte foi fragmentada em cinco belas artes, sendo 

elas: a pintura; a escultura; a arquitetura; a poesia e a música.  
                                                
1 Trabalho apresentado no DT 06 – Interfaces Comunicacionais do XXI Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sudeste realizado de 17 a 19 de junho de 2016. 
2 Mestrando do curso de Comunicação da UFJF, email: iago.mikan@live.co.uk 
3 Orientadora do trabalho. Professora do curso de Jornalismo da UFJF, email: gabriela.borges@ufjf.edu.br 
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A etimologia do termo belas, de acordo com a autora, sugere não só a beleza da 

obra, como também a “habilidade, a superioridade, a elegância, a perfeição e a ausência de 

finalidades práticas ou utilitárias, em contraste com o artesanato mecânico aplicado” 

(SANTAELLA, 2005, p. 5). No entanto, percebe-se principalmente após a revolução 

digital, um novo e ímpar processo de compreensão cultural de arte. As artes e seus 

processos técnicos podem ser compreendidos em diferentes épocas e suas revoluções 

sociais e culturais tendenciam o fazer artístico e a estética corrente. Santaella utiliza seis 

categorias analíticas da comunicação para melhor compreender os processos das culturas 

humanas em eras civilizatórias sequenciais. Assim, compõem tais eras a era da 

comunicação oral, da comunicação escrita, da comunicação impressa, da comunicação 

realizada a partir dos meios de comunicação de massa, a era da comunicação midiática e a 

recente era da comunicação digital, na qual estamos inseridos e é esteio das principais obras 

de arte interativas, que estão “na sequência do vanguardismo, mas de um vanguardismo que 

a força do «negativo» se esgotou” (MIRANDA, 1998, p. 181). 

A compreensão da estética que nos convém é, porém, a da estética em 

seu  agenciamento primeiro; ou seja, “sentir” e “sentir com os sentidos”. Aqui, a estética é 

dotada de uma base científica. No debate que Arantes (1994) propõe sobre a estética 

contemporânea, sua caracterização não se dá somente pelo estudo do belo nas artes. Sua 

originalidade se encontra na experiência do contato entre espectador e obra. Neste contexto 

se encontra a arte interativa; dotada de sua estética digital, “não opera com meios 

especulativos, porém com meios racionais. Seu interesse primário é o objeto” (ARANTES, 

2005, p. 165). 

A construção do tema se baseia na premissa de que este estudo não está voltado 

para as determinações de certo ou errado; diluindo os limites entre as fronteiras impostas 

nas belas artes. A estética híbrida, através do conceito de interestética (ARANTES, 2005) 

rompe com as predefinições de artificial/natural e real/virtual. No lugar das discussões e 

ambientações do belo e feio, a discussão central é o que deve ser experimentado por si 

mesmo em um ambiente misto e híbrido. O encontro com a obra de arte se torna, então, 

transformador. 

Dentro deste recente contexto de evolução e convergência das artes, os 

dispositivos tecnológicos vem sendo incorporados na concepção e na produção artística. A 

fotografia é um exemplo da maneira pela qual a arte aplicou-se e tornou-se útil para a 

comunicação através de seu potencial de documentação e de retratação do real, sendo 
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utilizada em jornais, revistas, muros e em exposições. Logo depois da fotografia, 

protagonizam também as novas maneiras de se estabelecer arte: o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento dos sistemas de softwares e hardwares geram imagens e sons que podem 

reproduzir, através da tecnologia, constroem criações que possuem um realismo muito 

próximo ao que a fotografia e a filmagem de assuntos cotidianos podem captar. As artes 

interativas, de acordo com Miranda (1998) evocam a tecnologia digital a fim de visar 

esteticamente o mundo e, por conseguinte, reproduzi-lo tecnicamente. 
A arte tecnológica nas suas diversas variantes, e são cada vez mais, está colocada 
no horizonte da categoria de «interactividade», da qual dependem muitas outras, 
como conectividade, emergência, interfaces, mas também «simulação», 
«inteligência artificial», «hipertexto» ou «hipermédia», «virtual», «tempo real», 
«instantaneidade», etc. É a categoria de «interactividade» que funda todas as 
subsidiárias, apresentando-se como o critério absoluto das artes. Parece evidente 
que esta categoria, que se pretende científica, resulta de um alargamento metafórico 
de um tecnissema cibernético, o feedback. (MIRANDA, 1998, p. 188 e 189) 
 

A partir deste efeito, nota-se um reposicionamento que rearranja as artes perante seu lugar 
na sociedade. Tal reorganização cede espaço para inovadoras formas de interação. Em um 
ambiente plural e ubíquo se encontra ReacTable, um programa inovador que, fundindo arte, 
ciência, música e tecnologia, exprime-se a partir de uma obra interativa que propõe ao 
usuário a coprodução do momento criativo, onde a criação não é composta somente pelo 
seu caráter observável, mas também pelo resultado final da interação entre o espectador e 
obra. Assim, é possível compreendê-lo como parte de uma nova estética contemporânea, 
que repensa o fazer artístico a partir, principalmente, das artes híbridas, da interação e da 
digitalização do mundo. 
 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 O ReacTable 

De acordo com Jordà (2003), o projeto ReacTable foi desenvolvido por ele e 

pelos então doutorandos Alvaro Barbosa, Gunter Geiger, Rubén Hinojosa, Martin 

Kaltenbrunner e José Lozano, além dos estudantes de graduação Carlos Manias e Xavier 

Rubio. O grupo constituía o Interactive Systems Team, dentro do grupo de Música 

Tecnológica na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. Um dos primeiros projetos era 

utilizar o FMOL4 - projeto iniciado em 1997, quando o grupo teatral catalão “La Fura dels 

Baus” propôs ao autor a concepção de um sistema cujo funcionamento online promoveria a 

participação de ciber-compositores na participação musical do próximo show da 

companhia, inspirado em uma obra de Goethe. A interatividade, porém, depende do 

                                                
4The FMOL project started in 1997, when the Catalan theatre group La FuradelsBaus proposed to me the conception and 
development of an Internet-based music composition system that could allow cybercomposers to participate in the creation 
of the music for La Fura’s next show, F@ust 3.0, freely inspired by Goethe’s work (JORDÀ, 2003, p. 70).  
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“número de interfaces que produzem a obra de arte, e acima de tudo da maior ou menor 

capacidade do dispositivo para alcançar a imersão total” (MIRANDA, 1998, p. 198 e 199). 

Pela observação de uso do FMOL, o grupo realizou estudos posteriores, 

principalmente com o intuito de melhorar a interface do produto, além de providenciar 

avanços no que se refere à tangibilidade e relação entre homem e máquina: o movimento de 

mãos ou de blocos imagéticos que contém informações relacionadas à velocidade, ao tipo, à 

nota e à sonoridade musical, além de um design colorido que permitisse a projeção da 

performance em telas para o amplo público poderiam aumentar o impacto visual.  
We aim at the creation of a state-of-the-art interactive music instrument, which 
should be collaborative (off and on-line), intuitive (zero manual, zero instructions), 
sonically challenging and interesting, learnable, suitable for complete novices (in 
installations), suitable for advanced electronic musicians (in concerts) and totally 
controllable (no random, no hidden presets...). The reacTable* should use no 
mouse, no keyboard, no cables, no wearables. It should allow a flexible number of 
users, and these should be able to enter or leave the instrument- installation without 
previous announcements. The technology involved should be, in one word, 
completely transparent (JORDÀ, 2003, p. 75).5 

Deste modo é possível compreender a aplicabilidade do instrumento: o 

ReacTable é acessado através de uma mesa redonda e translúcida, cuja interatividade é 

diretamente ligada à blocos grafados e pré-definidos com imagens, cores e formatos 

distintos. O contato de cada bloco na mesa, que quando ligada transmite a luz azul, emite 

um som distinto, podendo se conectar, desconectar, vibrar e aumentar ou diminuir a 

velocidade, dependendo da posição na mesa e de movimentos rotatórios realizados pelo 

usuário.  

                                                
5Nós focamos na criação de um instrumento musical no estado-da-arte interativa, que deveria ser colaborativo (off e on-
line), intuitivo (zero manuais, zero instruções), sonoramente desafiador e interessante, aprendível, apropriado para 
completamente novos (em instalações), apropriado para músicos eletrônicos avançados (em concertos) e totalmente 
controlável (sem aleatoriedades, sem configurações escondidas...). O ReacTable não deve usar mouse, nem teclado, nem 
cabos e nem adereços. Isto deve permitir um número de usuários flexível e estes devem estar aptos a entrar ou sair do 
instrumento-instalação sem anúncios prévios. A tecnologia envolvida deve ser, em uma palavra, completamente 
transparente.	
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Figura 1: ReacTable em funcionamento. Disponível em: <http://mtg.upf.edu/project/reactable>. Acesso: 
15/01/16. 

Os aspectos intuitivos do ReacTable podem ser vistos na imagem, que a partir 

dos blocos físicos no display sensível ao toque, fazem com que o som seja direto e natural, 

de acordo com seus desenvolvedores. Todos os processos musicais são visualizados e 

reproduzidos em tempo real, além de oferecer margem à produção colaborativa, já que mais 

de uma pessoa pode tocar, incluir e movimentar peças ao mesmo tempo. 

2.2 Hibridismo digital e arte interativa 

A ópera, a performance, o cinema e o teatro são exemplos de artes híbridas, 

onde se misturam linguagens e meios "compondo um todo mesclado e interconectado de 

sistemas de signos que se juntam para formar uma sintaxe integrada" (SANTAELLA, 2003, 

p. 135).  Apesar dos exemplos clássicos, os processos de hibridização tiveram início junto 

dos movimentos vanguardistas no começo do século XX. Assim, em Culturas e artes do 

pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura (2003) e Por que as comunicações e as 

artes estão convergindo? (2005), Santaella elabora parâmetros do início das relações entre 

imagem e meios, a fim de compreender as propriedades das artes digitais. 
Tanto quanto a história das vanguardas estéticas, a história da era industrial e pós-
industrial tem sido marcada por constantes inovações e competições. As 
experimentações e invenções realizadas por cientistas e engenheiros resultaram nas 
novas tecnologias midiáticas que tiveram início com a fotografia e avançaram para 
a cinematografia, a televisão, as gravações em vídeo, os computadores e, depois 
dele, as infindáveis invenções de hardware e software que tornaram possível, entre 
outras coisas, a comunicação interativa planetária a partir do recesso de nossos 
lares. (SANTAELLA, 2005, p. 59) 
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 Deste modo, "as tecnologias foram tomando a linha de frente do 

experimentalismo nas artes até o ponto de muitos curadores terem abandonado as formas 

tradicionais de artes" (SANTAELLA, 2005, p. 14). Tais tecnologias existem principalmente 

a partir do surgimento dos computadores e meios digitais, que além de propiciarem um 

ambiente de criação, puderam também fazer com que o processo de  digitalização das obras 

já existentes atingisse a maior parte dos acervos de museus.  

 A migração para os meios digitais faz parte da recente revolução digital que, de 

acordo com a autora, pode ser ainda mais expressiva que a Revolução Industrial, que teve 

início durante o século XVIII. Assim, tais mudanças colocam em voga consequências 

socioculturais e antropológicas, e uma previsão clara pode ser dissertada pela premissa de 

que o “futuro nos conhecerá como aquele tempo em que o mundo inteiro foi virando 

digital” (SANTAELLA, 2003, p. 173). 

É possível compreender os processos de hibridismo digital principalmente após 

a digitalização, cujo efeito de convergência reorganizou e ampliou os conceitos e formas de 

arte. A consequência deste efeito e também do advento da fotografia e de seu alastramento 

provocaram não só mudanças no panorama das artes, mas também sociais e culturais. Estes 

momentos representam o início da concepção de estética digital e da arte tecnológica 

interativa, que “desde a invenção da fotografia, os artistas já são capazes de fazer 

tecnologias que, via de regra, estão inteiramente disponíveis na esfera comercial" 

(SANTAELLA, 2005, p. 51). Assim, é necessária a compreensão desses conceitos antes de 

realizar a análise de uma obra de arte digital, como o ReacTable. 

As mídias digitais e as artes interativas podem "gerar sentidos voláteis e 

polissêmicos que envolvem a participação ativa do usuário" (SANTAELLA, 2003, p. 146). 

A relação interativa e imersiva do usuário com a obra no ambiente digital representa o 

balanceamento entre ciência e arte, já que o artista deste processo realiza seu trabalho 

"através da mediação de dispositivos maquínicos, dispositivos estes que materializam um 

conhecimento científico, isto é, que já têm uma certa inteligência corporificada neles 

mesmos" (SANTAELLA, 2003, p. 153).  

Através das artes, Santaella propõe uma análise sobre a mudança da concepção 

de mundo, provocada pelos adventos tecnológicos contemporâneos. Tem-se, por exemplo, a 

arte interativa, onde os artistas podem interagir com máquinas com o intuito de criar uma 

interação com o público que possa vir a participar da relação entre homem e obra. “A 

interactividade depende do número e tipo de interfaces que produzem a obra de arte, e 
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acima de tudo da maior ou menor capacidade do dispositivo para alcançar a imersão total” 

(MIRANDA, 1998, pp. 198-199). A arte interativa, segundo Santaella, é talvez o “adjetivo 

mais inclusivo para descrever a arte na era digital” (2003, pp. 174-175). Aquela é descrita 

pela forma de arte que é capaz de envolver a ação do espectador através de instalações, 

movimentos sensórios e estímulos. 

Arlindo Machado (2001) discursa sobre a relação realizada entre tecnologia e 

arte, sendo estas análogas à um casamento marcado por períodos de harmonias e também 

crises conjugais (2001, p. 24). Assim, Machado descreve tal união como longeva e antiga, 

apresentada desde as primeiras concepções de arte e tecnologia, cujo termo grego téchne 

abrangia a todas as práticas produtivas humanas, não excluindo, portanto, a artística. 

A grande diferença entre técnicas aplicadas nas artes mais recentes, como a 

fotografia, é apontada por Santaella (2003) como a utilização e a concepção de suas 

ferramentas técnicas.  No artesanato, as ferramentas utilizadas são um prolongamento das 

habilidades do artista, concentrado principalmente nas mãos. Já os equipamentos 

tecnológicos são "máquinas de linguagem, máquinas mais propriamente semióticas (...) dão 

corpo a um saber técnico introjetado nos seus próprios dispositivos materiais" 

(SANTAELLA, 2003, p. 153).  

No campo das artes interativas, portanto, pode-se dizer que a relevância do 

fazer-artístico se encontra na capacidade de manipular a tecnologia de maneira mais latente 

que na capacidade de manipular materiais. Em tais processos, é possível identificar a 

relevância do trabalho a partir da técnica de engenheiros ou técnicos, que podem revelar "o 

potencial criativo que se escondia por trás dessas tecnologias, algumas vezes até mesmo 

servindo para demonstrar problemas científicos". Além disso, ao unir processos de 

construção e de desconstrução do fazer artístico juntamente com o embasamento teórico 

científico, conseguem fornecer ao ator a capacidade de participação e até criação conjunta 

da obra, como é o caso da cantora islandesa Björk6, que utilizou o ReacTable em uma de 

suas turnês e do DJ David Guetta, que testou o software em um programa de variedades7. 
(...) as grandes questões dos movimentos vanguardistas clássicos, no começo do século, 
apresentavam-se em conjuntos de oposições binárias: a criação invividualvs. a criação 
industrial, o artista vs. o engenheiro, arte vs.vida, tradicionalismo vs. progresso, as bênçãos 
vs. as destruições da tecnologia, o antropocentrismo vs. o caráter inumano da máquina, a 
"arte pela arte" vs. a arte aplicada e a comercialização. Devido à exploração contínua da 

                                                
6	Youtube. (2008). Björk - Reactable - Amazing Sounds (HQ). [Arquivo de vídeo]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ni_x_74VKU0. Acesso: 10/01/2015 
 
7 Youtube. (2011). David Guetta pinchando en directo en el hormiguero. [Arquivo de vídeo]. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=FsueiJ18Bnk. Acesso: 10/01/2015 
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tecnologia pelos artistas, com o tempo, muitas dessas oposições ficaram borradas. 
(SANTAELLA, 2003, p. 157) 
 

O caráter hipermidiático e interativo das artes se fortalece no ambiente virtual, 

onde a experimentação e interação com a arte pode ser levada a níveis muito maiores. Após 

a apresentação do ReacTable em exposições e congressos, a obra atingiu proporções 

maiores, sendo utilizada por uma gama variada de músicos. A fluidez do programa fez com 

que a empresa ReacTable Systems SL lançasse uma versão do software em forma de 

aplicativo, disponível na AppStore  por U$ 9,99. Os usuários do programa em versão mobile 

têm, em mãos, funções semelhantes ao original, incluindo processadores de som - 

modificadores onda, atrasos, moduladores e filtros -, um conjunto de objetos sonoros 

geradores - jogadores de alça, sintetizadores, osciladores e uma entrada de áudio para 

processar o som do microfone do celular-, além de conjuntos de objetos globais que 

modificam as configurações da tabela e de objetos do controlador para modificar os 

parâmetros e o comportamento de outros objetos.  

A portabilidade do software contribui para a comunicação ubíqua, ampliando os 

acessos e as relações entre usuário-máquina e usuário-usuário, já que a criação e 

compartilhamento de sons a partir de sua utilização móvel ficou ainda mais fácil. Deste 

modo "os artistas criam trabalhos que são verdadeiramente participativos, levando aos seus 

extremos o potencial colaborativo das redes e a impermanência radical da interatividade" 

(SANTAELLA, 2005, p. 63).  
Seu ponto de partida é o reconhecimento (tal como o de Weibel) de que o 
observador sempre faz parte do sistema que observa: “Isso significa reconhecer 
que a realidade objetiva é unicamente o lado interior (endo) de um mundo 
exterior (exo)”, diz Gianetti. Assim como a realidade objetiva, a obra de arte em 
mídias digitais é percebida a partir da forma como o interator se relaciona com 
ela. Isso não significa que a obra de arte em mídias digitais, tal como a realidade 
objetiva, não exista independentemente do interator. Ela possui, potencialmente, 
vários caminhos possíveis de ser desenvolvidos, mas somente um se efetiva na 
interação com o interator. (ARANTES, 2005, p. 168) 

 

Tais eventos e demonstrações conduzem a discussão sobre os novos parâmetros 

da estética artística que é incorporada nas obras de artes digitais. As novas noções de 

interface nos permite, assim, repensar as “relações sujeito/obra da produção estética na era 

digital. (...) o sujeito transpassado pela interface é, de agora em diante, muito mais trajeto 

que sujeito” (ARANTES, 2005, p. 170). O sujeito ator que participa no processo de 

produção de uma música e a compartilha na internet  se torna, como sugere Arantes, um 

hipersujeito planetário que, transpassado pela interface, adquire a capacidade de criar em 

conjunto e de redefinir o pensamento estético nos tempos atuais.  
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3. CONCLUSÕES FINAIS 

A criação artística realizada por cientistas e engenheiros, como friza Santaella 

(2005) marca a história das vanguardas estéticas em seu período pós-humanista, que resulta 

em novas tecnologias midiáticas que reconfiguram o fazer artístico e as relações sociais de 

interação. Assim, as “máquinas interativas incorporaram e automatizaram as ferramentas 

pictóricas e as técnicas textuais e sonoras que foram desenvolvidas nos últimos dois mil 

anos” (SANTAELLA, 2005, p. 59).  

Na era digital, a interatividade se torna palavra-chave em um ambiente cuja 

comunicação acontece de maneira tão rápida e fluida. Pelo feedback e a participação do 

espectador no conjunto da obra, seu potencial colaborativo é incitado cada vez mais.  

O mundo e suas referências imagéticas e musicais foram compreendidas dentro 

de sistemas binários, de rápido e fácil acesso. As fronteiras, fluidas, questionam a aura da 

obra de arte na era atual e dão a oportunidade de produção artística à amadores com poucos 

equipamentos.  
Como se pode ver, na era digital, tanto quanto em outras eras, os artistas lançam-
se à frente de seu tempo. Quando surgem novos suportes e recursos técnicos, são 
eles que sempre tomam a dianteira na exploração das possibilidades que se abrem 
para a criação. Desbravam esses territórios tendo em vista a regeneração da 
sensibilidade humana para a habilitação e trânsito dos nossos e da nossa 
inteligência em novos ambientes que, longe de serem meramente técnicos, são 
também vitais. São os artistas que sinalizam as rotas para adaptação humana às 
novas paisagens a serem habitadas pela sensibilidade. (SANTAELLA, 2005, p. 
67) 

 

Deste modo é possível indagar o papel de ReacTable e seu lugar na arte 

contemporânea. A obra, que envolve a participação do espectador, tem em sua 

interatividade uma das características mais marcantes do cenário pós-humano das artes. 

Repetidas utilizações do aparelho produzem sons e performances diferentes, já que o 

contato pessoal com a obra reproduz as interações sensórias que cabem ao ator reproduzir. 

Exceder o voyeurismo é também uma capacidade comunicativa. Neste processo, 

o feedback atua na aprimoração constante da tecnologia e marca a efemeridade de suas 

inovações, que rapidamente cedem espaço para atualizações e versões aprimoradas do 

software.  

É possível compreender o ReacTable como uma dentre diversas obras artísticas 

que fundem a arte, a ciência e a tecnologia em produtos atuais, criativos e distintos. A 

compreensão de tais obras como pertencentes à uma nova estética contemporânea é 
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necessária para entender os aspectos da revolução digital, que nos acomete de maneira 

veloz e muda a maneira com a qual dialogamos com a arte e até entre sujeitos.  

Não obstante, a transformação de fazeres artesanais e técnicos, como o ato de 

reproduzir uma música com instrumentos, pode ser vista no ReacTable também como início 

de variadas e posteriores relações entre o fazer musical e sua respectiva migração para o 

mundo digital, já que pela sua interface, o produto é capaz de reproduzir sons que se 

encontram na natureza e na produção musical já existente; e sintetizá-los e repeti-los por 

meio dos movimentos de mãos ou de blocos imagéticos na sua superfície.  

O produto, produzido a partir de pesquisas científicas, no qual a música e a arte 

entram de encontro com a engenharia e a ciência, marca os novos rumos da arte tecnológica 

em um universo rápido e conectado. “Uma nova estética precisa emergir: uma estética que 

transponha sem temor as fronteiras que a tradição interpôs entre os caminhos da ciência e 

da arte” (SANTAELLA, 2005, p. 68).  

Dentro destes novos rumos das artes no pós-humanismo, é possível 

compreender que a “arte tecnológica, melhor sempre no plural, as artes interactivas, 

afirmam-se como a última e a única arte possível, por adequação às condições da época” 

(MIRANDA, 1998, 179). Conclui-se, portanto, que ReacTable é a própria reação, em seu 

sentido literal, das implicações culturais, estéticas e sociais empreendidas a partir da 

revolução digital. 
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