
 

1 

 

De tela para as telas: Em busca da experiência estética nas plataformas digitais. 

Acadêmicos:   Fernanda Weisheimer 1 

   Graciela Johnsson Campos Jokowiski2 

   João Maurício Grabowski3 

Orientadores:  Lucina Reitenbach Viana4 

  Randy Rachwal5 

  Kati Caetano6 

 

COMDPI - Universidade Tuiuti do Paraná – UTP-PR 

Resumo: 

O presente artigo tem como finalidade analisar a questão da experiência estética na 
cibercultura, através das suas novas possibilidades de exposição e instrumentos de produção: 
as telas de computador. O recorte de observação são os artistas gráficos do Paraná que 
utilizam recursos digitais no processo artístico, seja na produção ou exibição do seu trabalho, 
são eles: Rogério Dias, Oswaldo Miranda, Simone Campos, Mazé Mendes, Rodrigo Ramon e 
Henrique Martins. Fez-se uma análise através da observação da presença on line destes 
artistas, para avaliar se existe modificação da experiência estética em relação as suas obras a 
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partir da utilização de recursos digitais. Por fim, foram detectados pontos de aproximação e 
distanciamento entre o meio digital e a arte tradicional, que serão apresentados no decorrer do 
artigo.  

Palavras Chave:  

Experiência estética, arte, meio digital, comunicação, suporte.  

Introdução: 

A tela de um computador é como uma janela. Uma janela aberta pode provocar alguma 

reação no usuário, seja sensorial ou perceptiva, permitindo que esta interação permaneça mais 

tempo em sua memória. Esta moldura digital pode ser um canal de experiências a partir da 

qual se olha para fora e contempla–se a vida que passa no mundo externo. 

Uma pintura que é exposta em um museu atrai pessoas para a sua contemplação. A 

reação e reflexão destas pessoas à arte pode não acontecer por acaso, mas porque a intenção 

do artista se manifesta. Estudos sobre esta reação do observador a um estímulo visual artístico, 

seja ele uma pintura ou um videoclip musical, têm sido proveitosos no entendimento da 

comunicação e das relações do homem com o mundo que o cerca. Todo objeto artístico 

provoca uma reação de reflexão no seu observador e esta pode produzir consequências em 

todo o seu ambiente. “A reflexão produzida pela arte em relação aos elementos plásticos e sua 

relação com a ação humana através dos “fazeres artísticos” tem implicações em todas as 

demais atividades por onde essas ideias transitam” (HERMES, 2006 p.113).  

A história tem revelado que as mudanças das técnicas não tem privado o ser humano de 

contemplar a arte em todos os seus sentidos. Mudanças também aconteceram no modo de 

exposição da arte, primeiro com a fotografia e impressão das obras de arte, mais tarde com o 

surgimento das telas digitais e finalmente com a possibilidade do digital ser visto por muitas 

pessoas, suprimindo os limites físicos e temporais.  

Ainda que apenas como registro, em vídeo e em fotografia, até essas formas de arte ingressaram 
nos museus. Parece que o museu é a casa paterna para onde retornam todas as filhas pródigas da 
arte. A moderna telemática digital veio subverter esta prática. Agora a obra de arte pode estar, 
literalmente, em todos os lugares. A arte saiu a passeio pelas ruas, sem obrigação de voltar para 
o museu quando anoitece. ( DALTRO, 2010 p.9) 
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Este artigo tem como objetivo geral, pesquisar o meio online como propagador de 

manifestações artísticas, tendo como centro o estudo da experiência estética na arte que utiliza 

recursos digitais em seu processo de criação ou exposição.  

No início entendia-se que a hipótese da pesquisa estava estritamente relacionada com a 

transição da exposição da arte para a tela do computador, mas posteriormente o foco precisou 

ser ampliado e acolher uma variável que se observou no decorrer do processo. O estudo então 

estendeu-se, abordando também a análise daqueles que utilizam os recursos digitais para a 

criação, mas expõem suas obras no meio físico. 

Com a missão principal de começar a estudar um assunto a ser aprofundado em um 

momento posterior, foi observado como a arte visual está inserida no meio digital, como ela é 

exibida e como se apresentam os artistas na internet. Entende-se que o tema abordado é 

bastante amplo, no entanto a intensão inicial é apenas uma breve análise da arte visual por 

meio da observação própria dos autores deste artigo, baseadas em referenciais teóricos. Como 

objeto de pesquisa foi escolhido alguns artistas visuais e critérios comparativos, para que 

assim fique estabelecido um norte e o início de um caminho para uma pesquisa mais 

aprofundada sobre a experiência estética no ciberespaço. 

Metodologia  

Inicialmente a pesquisa bibliográfica utilizada neste estudo principalmente para o 

conhecimento de estudos teóricos sobre o tema da experiência estética e comunicação, além de 

ter sido a base da definição de critérios para a análise das obras visuais na rede.  

A metodologia escolhida para esta análise foi a comparação do produto de artistas 

visuais que utilizam a tela digital. Como parâmetros para a escolha do objeto de observação 

determinou-se que a tela digital, de uma forma ou de outra, deve ser utilizada, se não como 

suporte ou destino final da arte, como ferramenta de trabalho ou ainda como meio de provocar 

a experimentação e direcionar a vontade de conhecer a obra presencialmente. A janela ainda 

pode ser uma maneira do artista ser visto e assim instigar o conhecimento do seu trabalho pela 

comunidade. 

A pesquisa foi iniciada através de entrevistas com os artista para o conhecimento de sua 

arte e do processo criativo. Rogérios Dias, Oswaldo Miranda, Mazé Mendes, Simone Campos, 

Rodrigo Ramon e Henrique Martins, artistas visuais com a vivência no mesmo estado, formam 
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o objeto de observação para a análise comparativa. Os estilos artísticos, faixas etárias e 

processos criativos destes profissionais variam entre si, justamente para que estilos e épocas 

não sejam os caracterizadores principais da experiência estética, papéis estes destinados à 

plataforma de exposição ou de composição da arte. 

Arte 

O conceito de arte é muito amplo e possui diversas reflexões a respeito. Segundo Coli, 

(1995, p. 7) que fez um estudo de diversos pesquisadores do assunto, a arte como sentido 

filosófico não pode ser simplesmente definida, pois é dependente de inúmeros fatores, como 

por exemplo, a questão do objeto. O autor debate que um objeto para ser considerado arte está 

exposto às questões como a afinidade entre a cultura do crítico e a do artista, a familiarização e 

conhecimento dos problemas exaltados e outros elementos que influenciam pela preferência. 

Ainda destaca principalmente as questões culturais e temporais do objeto de arte, 

exemplificando como a obra ‘Os Lusíadas’ pode carecer de sentido aos americanos, ou ainda 

como a ‘Monalisa’, para os jovens de hoje, pode não causar o mesmo impacto da época em 

que foi produzida. 

Segundo Umberto Eco (apud COLI, 1995), existe o chamado ‘ruído’, de interferência 

exterior, que deturpa o contato pessoal com o objeto. 

A obra é um emissor, ela envia sinais que nós recebemos. O tempo, as distâncias culturais são 
grandes causadores de ruídos, que interferem nos sinais enviados. A obra tinha, por exemplo, 
uma função religiosa que ignoramos ou conhecemos mal, baseava-se em convenções que não 
são mais as nossas: à medida que esquecemos essas significações originais, fomos atribuindo a 
ela as significações de nossa cultura. Assim, na idéia de arte "para nós" é preciso contar com 
perturbações que podem ser diminuídas pelo esforço do conhecimento, mas nunca eliminadas.” 
(ibid., p.70) 

Coli (1995) afirma que o conceito de arte atual não faria sentido algum para a primeira 

síntese formada, que considerava na arte a qualidade técnica das obras, como o trabalho de um 

artesão, de um escultor ou ainda de um pintor. Atualmente estas questões são muito mais 

intangíveis e subjetivas.  

Somos nós que enunciamos o "em si" da arte, aquilo que nos objetos é, para nós, arte. A idéia 
de transcendência cultural e histórica da arte é nossa; sem nós, ela não existe. Criamos a 
perenidade, a eternidade, o "em si" da arte, que são apenas instrumentos com os quais 
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dispomos, para nós mesmos, uma configuração de objetos. O absoluto da arte é relativo à nossa 
cultura. (COLI, Jorge 1995, p.64) 

Duchamp (apud COLI – 1995, p. 68) afirma que "são os 'olhadores' que fazem um 

quadro". Qualquer objeto aceito como arte, torna-se artístico. A arte que está no museu, por 

exemplo, é aceita como arte após ter sido aprovada por um crítico. Em contraponto, muitas 

vezes ao contemplar um objeto sabe-se que é arte, sem mesmo conseguir explicar o porquê. O 

observador é impactado por sua originalidade, passa a conectar suas mensagens e aquilo se 

transforma em sensação e percepção. “A arte representa em nossa cultura um espaço único 

onde as emoções e intuições do homem contemporâneo podem desenvolver-se de modo 

privilegiado e específico”. (DUCHAMP apud COLI, 1995 p. 105). 

Este é o sentido mais gratuito da arte, o de comunicar e emocionar. Porém ela não 

sobreviveria com tanta força sem cumprir funções econômicas e sociais. O prazer que a arte 

proporciona move sistemas econômicos. Segundo Coli (1995, p 104-107), os campos artísticos 

que mais capitalizam são: as artes gráficas, o cinema e a música. 

Trazendo isso para o sentido da arte, atualmente é possível afirmar que a tela de 

computador é uma tela de contemplação artística e de produção de arte. Esta sensibilizará o 

observador desde que use a sua linguagem e fale de temas que faça algum sentido para ele. 

Pode-se observar exemplos deste estilo de arte nas ilustrações de Oswaldo Miranda e nas 

pinturas digitais de Henrique Martins, que traduzem um pensamento mais contemporâneo. 

Experiência estética e artes visuais. 

Assim como o conceito de arte, a definição de experiência estética é bastante abstrata e 

passa por diversas discussões e critérios distintos durante os anos de estudo para que possam 

lhe dar alguma forma. Não cabe aqui tentar definir esta questão, o objetivo é demonstrar a 

possibilidade ou a não existência de uma experiência estética e refletir sobre a reverberação 

desta questão através dos aparelhos digitais. 

Através da análise dos textos de Monclar Valverde, Hugo Mari e Louis Quéré, teóricos 

contemporâneos que fizeram reflexões sobre os diversos âmbitos da experiência estética, foi 

possível reconhecer um ponto comum explanado por eles: a constatação de que o objeto 

estético, uma obra de arte por exemplo, já não é o foco principal da experiência, mas sim o 
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universo pessoal do indivíduo, ou seja, seus valores, suas vivências e repertórios que 

provocam uma experiência única. 

Experiência, no seu sentido mais imediato e corrente, diz respeito àquilo que é sentido por um 
indivíduo que passa ou vive determinadas situações e acontecimentos; às modificações internas, 
aos estados emocionais e quadros cognitivos do sujeito que experimenta, configurando uma 
abordagem internalista e individualizante. Desse ângulo pode-se dizer que a experiência é 
intransferível e vivida por “cada um”.  (FRANÇA, 2003 p.39) 

Até aqui já vimos que a experiência estética é única para cada pessoa, porém existem 

dois movimentos comuns entre os indivíduos que são essenciais para a compreensão da 

experiência: a sensação e a percepção. 

Através da psicologia pode-se distinguir os dois conceitos, sendo a sensação o processo 

de detecção e recepção dos estímulos pelos órgãos dos sentidos. Como por exemplo, a dor, as 

cores, o cheiro, o gosto. Já a percepção opera no embate das referências de repertórios 

pessoais ao receber algum estímulo pelos órgãos dos sentidos. É um processo cognitivo, por 

meio do qual há uma conexão com o mundo. Aplicado à contemplação da arte, ver as cores e 

formas de uma pintura é uma sensação. A percepção é todo o significado que se remete àquele 

quadro, pode ser um sentido único devido às referências pessoais, as lembranças ou o 

conhecimento.  

A existência de uma experiência estética pressupõe a necessidade de um objeto. Mari 

(2008), afirma que ao fazer uma definição sempre corre-se o risco de deixar de fora grande 

parte do que se pretende definir. Definir o que é estético parece de fato muito ousado, já que é 

um conceito deveras relativo. 

Sabemos que o estético passa pelo nosso corpo e por alguns sensores de modo especial, quando 
elegemos um meio específico – a visão poderia ser destacada para um jornal. Sabemos também 
que o estético invade os espaços de nossa consciência: é neles que moemos e remoemos a 
informação  disponível para construir a partir dela a percepção  do estético. (MARI, Hugo – 
2008 p.133) 

Outro aspecto debatido é que existem atualmente diversas formas de organização da 

produção humana reconhecidas anteriormente como estética e isto, pode ter assegurado certos 

tipos de padrão de objetos que sejam alçados à categoria de estético. Porém, de acordo com a 

expressão “a experiência estética traduz-se pela necessidade da busca de algum valor 

diferencial” (BARTHES, apud MARI – 2008, p.134), pode-se dizer que, independente do 
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meio e do objeto, é preciso ter e comunicar algo diferente em sua linguagem para causar uma 

experiência. 

A análise comparativa dos artistas escolhidos neste estudo, associada ao recorte teórico 

aqui abordado permite argumentar que, se explorada em diversas formas, a linguagem do 

computador pode causar uma experiência estética, desde que seja utilizada de forma 

impactante, diferente da mera reprodução e de acordo com o repertório de quem observa.  

A arte visual nos meios digitais 

A fotografia, o cinema, o vídeo e o computador são algumas das ferramentas disponíveis 

no momento para a criação e desenvolvimento da arte visual nos meios digitais. Segundo 

Machado (2007), as máquinas semióticas foram concebidas e desenvolvidas com a intenção de 

industrializar, isto é, produzir em larga escala com mais agilidade e menor custo uma obra, por 

automatizar os processos e necessitar de menos pessoas envolvidas na produção. Como 

exemplo disto, tais máquinas seguem o mesmo objetivo da criação da pianola, ou seja, a 

reprodução programada em escala. O processo dava-se através de perfurações nas fitas que 

ficavam dentro da pianola, esta programada, reproduzia a mesma sequencia de notas musicais 

de uma determinada composição, porém sem a necessidade do pianista e com a possibilidade 

de copiar este material por muitas vezes. Com isto pode-se dizer que, a música doravante 

considerada arte, tornou-se uma reprodução racional, algo distante do conceito de arte. Em 

geral estas máquinas não foram criadas para produzir arte, mas para reproduzir ‘coisas’. 

O conceito tecnológico destes aparatos vão contra as intensões da arte que tem como 

princípio básico a criação para transmitir sensação e percepção. Apesar disto, partindo destas 

premissas, é possível fazer arte com estes meios, o importante é reinventar as formas de fazer, 

de comunicar. A exemplo disto, Arlindo Machado (2007) passou a utilizar as fitas da pianola, 

criando para a máquina composições complexas, impossíveis de serem executadas por mãos 

humanas. 

A expressão inglesa media art e o seu correlato português artemídia são usados hoje para 
designar formas de expressão artística que se apropriam de recursos tecnológicos das mídias e 
da indústria do entretenimento em geral, ou intervêm em eus canais de difusão, para propor 
alternativas qualitativas. (MACHADO, 2004, p. 1) 
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Os meios digitais, como por exemplo a rádio web, a TV e o jornal na internet, seguem 

esse princípio de reproduzir imagem e som e, sendo considerados atualmente, poderosas 

mídias por transmitir essas informações de forma massiva, em tempo real ou não, com ou sem 

interação social. Ao mesmo tempo, o computador, o telefone celular ou tablets, podem ser 

instrumentos de produção e de disseminação da arte no mundo contemporâneo. Estes suportes 

não descaracterizam a arte, mas significa que ela pode estar mais acessível a um maior número 

de pessoas. Reafirmando isso, MACHADO (2004, p.2) diz que “a arte sempre foi produzida 

com os meios de seu tempo”.  

O momento atual parece ser de transição. Ainda se cria com pincel e também com 

instrumentos digitais, as pessoas estão se acostumando a observar os dois tipos de obras de 

arte e de contemplar a exposição nos meios digitais do mesmo modo como se contempla uma 

obra de pintura em um museu. 

Artistas Visuais e a internet 

Com a intenção de ter uma visão mais nítida de como acontece a experiência estética nos 

meios digitais, foi iniciada uma pequena análise de alguns artistas visuais e a sua relação com 

a internet, para compreender melhor as intenções do artista e como ele tem se integrado no 

mundo virtual. Foi realizada uma análise comparativa por meio de critérios relacionados com 

a presença on-line e experiência estética. Os artistas observados estão retratados aqui apoiados 

em reflexões dos autores deste artigo, baseadas em informações reveladas pelos próprios 

artistas em entrevistas por e-mail 7e pesquisa na rede. Como já foi citado anteriormente, foram 

selecionados profissionais que utilizam a arte visual como meio de expressão artística que 

moram no estado do Paraná, de diferentes estilos e faixas etárias.  

Rogério Dias não utiliza os meios digitais como ferramenta, não tem tanta intimidade 

com o mouse quanto com o pincel. Ele apenas transpassa a sua arte da plataforma física para a 

tela digital, mas observa-se que as suas obras talvez sejam mais visitadas na internet do que 

em galerias de arte. Caberia aqui apenas um questionamento: aconteceria também uma 

experiência estética do observador que a contempla como acontece na observação presencial? 

                                                
7 Os questionários respondidos pelos artistas não constam neste artigo devido a limitação técnica do 

número de páginas, mas podem ser solicitados pelo e-mail gracicampos@gmail.com 
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A resposta pode estar no comentário de uma admiradora que visualizou sua obra em um blog: 

“... É uma festa para os sentidos contemplar suas telas!8”  

Se as cores e pinceladas de Rogério Dias podem provocar alguma reação em seus 

observadores, também deve ser assim com o preto do bico de pena de Oswaldo Miranda. A 

força dos seus desenhos é a mensagem que a sua arte carrega. No seu trabalho o observador é 

sempre instigado a pensar e encontrar uma resposta, a chegar a uma conclusão. Talvez o ato de 

pensar e concluir provoque uma experiência estética, independente do suporte onde é 

apresentado. 

Ser visto é sempre uma preocupação dos artistas visuais. Simone Campos utiliza seu site 

para a divulgação do seu trabalho e a rede social como um ambiente social pessoal. Sua 

intenção ao pintar, segundo mencionou em entrevista para este artigo, é que o observador 

tenha a percepção sensorial do seu trabalho e fique sensibilizado com a mensagem que a obra 

pretende informar através de formas e cores. 

Mazé Mendes utiliza-se da arte digital, com desenhos próprios em fotografia, mas 

sempre evidenciando que sua principal forma de expressão é a pintura. Segundo Mazé9 “No 

meio digital você divulga, expõe de certa forma, mas o meio físico é diferente, você vê a 

dimensão, o espaço, a vibração da cor, das formas. Imagine você, diante de uma pintura de 

400cm x  300cm, por exemplo, ou de uma escultura gigante com luz e água...é outra história!” 

Rodrigo Ramon Rodrigues diferencia-se dos demais artistas, mantém seu trabalho 

exposto apenas no meio físico, utiliza o computador como ferramenta do trabalho criativo e 

não como plataforma de exposição. Para Rodrigo, um desenho "desenhado no papel sempre é 

algo desenhado no papel" acredita que o suporte digital é sempre mais frio do que o mundo 

palpável e presencial. Como diz o artista, ele espera que seus desenhos remetam a 

“felicidade”.  

Henrique Martins, 31 anos é de Curitiba, idealizador do estúdio criativo Lacuna10, que 

tem como posicionamento ser um espaço de estudos e experimentação visual de concepção e 

desenvolvimento de projetos conceituais. Utiliza a plataforma digital para criar, desenvolver e 

                                                
8 Ana Paula Gadotti Franco em Rogério dias no livro de visitas 
www.artmajeur.com/index.php?go=user_pages/guestbook&login=rogeriodias 
9 Entrevista realizada por e-mail  
10 http://lacuna.com.br 
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expor suas obras. Além disso, é possível ver seu trabalho em peças de teatros, livros e no 

cinema. Sua obra não é feita para ser exposta em museus, ele não produz quadros ou objetos 

que hoje são convencionados a este tipo de exposição. 

Análise comparativa 

A arte considerada tradicional, das telas feitas à tinta, ainda estão presentes no 

cotidiano, entretanto alguns artistas ocupam o ciberespaço não só como lugar para expor, mas 

também na composição das suas obras. Nessa perspectiva, o computador pode ser um 

excelente recurso para o desenvolvimento de um novo olhar, como uma janela, a tela pode ser 

uma fonte de experiências estéticas. Esta posição é corroborada pelo trabalho de Inês 

Albuquerque “Estas novas experiências não são, de modo algum, substitutas para as obras de 

arte clássicas, mas sim o reflexo de uma nova sensibilidade advinda da utilização de 

dispositivos do cotidiano, como computadores, como a internet, como os dispositivos digitais 

de sons e imagens além de um sem número de outros recursos tidos e havidos como meros 

aparatos de facilitação do dia-a-dia.11”   

Esta análise foi realizada por um olhar empírico dos pesquisadores sobre a presença on 

line dos artistas que norteiam este artigo e das suas obras, portanto não tem a intenção de ser 

conclusiva. Para uma compreensão mais abrangente se fez necessária uma análise à luz de 

dois tópicos distintos: A presença on line dos artistas na rede, através de critérios específicos 

para este tema; a análise específica de como os artistas visuais estão utilizando o computador 

para o seu ofício, com critérios mais estreitos à experiência estética, a fim de iniciar um estudo 

mais profundo sobre a inserção da experiência estética das artes na tela digital. 

Ao analisar a presença on-line verificou-se os sites oficiais dos pesquisados e 

observou-se que em quatro dos cinco sites, não há espaço para a interação entre os 

admiradores que olham por essa janela digital. Já a artista plástica Simone Campos, abre 

espaço para o usuário comentar cada obra exposta no seu mundo digital. Na contramão do 

processo, foi verificado que o artista Rodrigo Ramon, não criou um perfil nas plataformas de 

interação on line para apresentar seu trabalho, conta apenas com a exposição gratuita de seus 

admiradores, que comentam sua arte nas plataformas de redes sociais.  
                                                

11 Retirado do texto Arte Digital no Ambiente Hipermidiático.   
http://www.ehu.es/netart/alum0506/Ines_Albuquerque/Arte%20Digital%20no%20Ambiente%20Hipermidiatico.htm 
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A presença em redes sociais online dos artistas pesquisados é bem intensa, com 

exceção de Rodrigo Ramon, que conta apenas com a mídia espontânea de seus admiradores. 

Entretanto, a interação e a quantidade de seguidores dos artistas nos blogs são pequenas. 

Apesar dos poucos seguidores, alguns artistas pesquisados mantêm mais de um blog para 

expor o trabalho, é o caso do designer gráfico Oswaldo Miranda, que separou por tema os seus 

blogs, mas teve em seus posts um ou nenhum comentário, apesar de que o seu perfil no 

Blogger, tenha gerado 9357 visualizações, desde 2007.  O mesmo acontece com o artista 

plástico Rogério Dias, que escreve para dois blogs, com seis seguidores, gerando 147 

visualizações do seu perfil no Blogger. Os demais pesquisados não interagem através de blogs. 

 
Nome do Artista Endereço do Blog  Seguidores Visualização do 

perfil no Blogger 

Osvaldo Miranda http://mirandesign.blogspot.com/ 
http://miranrevistagrafica.blogspot.com/ 
http://www.mirantipografia.blogspot.com/ 
http://www.miranyoutype.blogspot.com/ 
http://www.brazilcartoon.com/blog/miran/ 
 

Nenhum registrado 9357 visitas desde 
abril de 2007 

Rogério Dias http://caxadebixo.blogspot.com 
http://diasdepassaros.blogspot.com/ 
 

Cinco (6) 
Quatro (4) 
Total de 10 amigos 

147 visitas desde 
fevereiro de 2008 

Henrique Matins Não tem   

Mazé Mendes Não tem   

Rodrigo Ramon Não tem   

Simone Campos Não tem   

Tabela 1 – Presença- em blogs  - fonte: os autores. 

 

A plataforma Facebook contribui menos com a exposição direta das artes visuais e 

mais para a visibilidade do artista, as exceções ficam por conta de Oswaldo Miranda, com 

1240 amigos que curtem e comentam a sua arte e Rogério Dias, que mantém um perfil com 

771 amigos e uma Fan Page, na qual os internautas podem ‘curtir’ o seu trabalho, 

possibilitando o observador a contemplação da sua obra. Três dos pesquisados, utilizam o 

vídeo como mais uma ferramenta para mostrar um panorama de suas experiências artísticas, 

com destaque para as obras de natureza sensorial. Oswaldo Miranda tem um canal exclusivo 

no You Tube com 29 videos postados desde 04/10/2007, total de exibições do material: 2342, 

mas não gerou nenhum comentário sobre os vídeos postados, tem oito seguidores. Rogério 

Dias, postou 20 vídeos e conseguiu 2309 exibições no canal exclusivo e 2309 exibições na 
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rede. E finalmente o artista Henrique Martins que utiliza a plataforma do Vimeo, com três 

vídeos postados e 16 likes. 

 
Nome do Artista Endereço da plataforma Seguidores 

Oswaldo Miranda https://www.facebook.com/people/OswaldoMiran/100002033606830 
http://www.youtube.com/user/mirandesign 
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=6006982009750133345 
 

1240 amigos 
8 inscritos 
310 amigos 

Rogério Dias https://www.facebook.com/people/Rog%C3%A9rio-Dias/1063541344 
https://www.facebook.com/pages/ROG%C3%89RIODIAS/114298828601832 
http://www.youtube.com/user/TheROGERIODIAS 

 

771 amigo 
 
296 curtiram 
17 inscritos  

Henrique Matins https://www.facebook.com/profile.php?id=724603418&sk=info 
http://vimeo.com/henriquemartins  
http://twitter.com/#!iqmartins 
 

319 amigos 
16 likes 
76 seguidores 

Mazé Mendes https://www.facebook.com/people/Maze-Mendes/1742245740 679 amigos 

Rodrigo Ramon Não tem  

Simone Campos https://www.facebook.com/profile.php?id=100002566521434 440 amigos 

Tabela 2 – Presença- no Facebook  - fonte: os autores 

Ser visto é sempre uma preocupação dos artistas visuais, é preciso que sua arte seja 

contemplada para que cumpra seu objetivo: despertar a atenção do observador. Uma maneira 

de divulgar a sua obra é direcionar o foco para o artista, sua vida e carreira, mostrar o que tem 

feito e como o faz, seu processo criativo e suas convicções. Foi observado que os artistas têm 

utilizado estas plataformas, principalmente as de rede social, neste propósito. Em uma visão 

geral sobre o desempenho dos artistas nas redes, verifica-se, que existe como uma 

caracteristica inerente, a preocupação com a mensagem gráfica, combinada com discurso 

informativo justapostos de forma integrada para que o público em geral possa perceber a 

relação que existe entre a arte e o meio de divulgação por eles escolhido.  

Experiência Estética. 

Fez-se a análise do artista na rede através do foco da relação deste com a sua arte e com 

os seus propósitos de sensibilizar o usuário, onde ficou estabelecida como primeira questão o 

modo principal de utilização da tela digital. Rodrigo Ramon é o único a usar a tela apenas 

como instrumento de trabalho e não como meio de exposição, ao contrário dos outros 

observados que utilizam a rede para expor seus trabalhos. Rodrigo Ramon e Henrique Martins 

usam a tela digital como ferramenta principal de trabalho, o processo de composição da sua 
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arte é principalmente tecnológica, fazendo de seus trabalhos algo essencialmente digital. 

Simone Campos e Rogério Dias utilizam apenas instrumentos físicos em sua composição, 

enquanto Oswaldo Miranda e Mazé Mendes já adicionam algum recurso digital para 

finalização, mesmo que em retoques.  

  
Como Utiliza a Tela? 

Meio de  
Exposição Meio de composição  Exposição  

e Composição 

Rogério Dias 
Site 
Blog 

Facebook 
    

Oswaldo Miranda     
Blogs 

Facebook 
Ferramentas de Criação 

Simone Campos Site     

Mazé Mendes     Site 
Fotografia 

Rodrigo Ramon   Ferramentas  
de Criação   

Henrique Martins     

Site 
Facebook 

Vimeo 
Fotografia 

Ferramentas de Criação 
Cinema 

Tabela 3 – Como o artista utiliza a tela.  fonte: os autores 

 

Observa-se que a arte passa por um momento de convivência de vários estilos, aqueles 

considerados tradicionais, que utilizam ferramentas físicas como o pincel, junto com aqueles 

essencialmente digitais. Dentro deste processo, tem-se aqueles que, embora tenham como 

instrumento principal a caneta ou o pincel, conseguem adicionar as técnicas digitais a sua arte. 

Ao contrário, Rodrigo Ramon tem na sua composição principal o meio digital, mas seus 

retoques ficam por conta do pincel, assim ele acredita dar a sensação de algo mais humano e 

pessoal a sua arte tecnológica. A sua obra digital impressa em grandes formatos acaba exposta 

nas paredes e contemplada fisicamente, mas esta contemplação não é a mesma da observação 

da arte tradicional, é a tecnologia mesclada com os gestual das pinceladas que permite 

impressionar o observador. Paradoxalmente, não seria o lugar ideal para sua exposição a tela 

digital, pois a tentativa é humanizar o digitalizado.  

Expostos na tela digital percebe-se dois casos distintos de experiência estética. Aqueles 

considerados tradicionais, que apenas transpassaram a sua arte do meio físico para o digital 
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com a intensão de expor seu objeto artístico, e aqueles que fazem a sua arte no digital e a 

expõe na mesma plataforma, como Henrique Martins. O site deste artista apresenta suas obras 

como uma extensão da sua arte, uma continuidade. A experiência de navegar na sua 

plataforma confunde-se com a experiência de contemplação de um objeto artístico. Plataforma 

e instrumento misturam-se, o que pode causar sensações diferenciadas ao dos sites que apenas 

reproduzem as obras expostas no mundo físico. A interferência do digital tida como um ruído 

que distorceria a recepção da mensagem do artista, neste caso não existe e, possivelmente abra 

espaço para a ocorrência de uma experiência estética com mais naturalidade, principalmente 

para aqueles familiarizados com esta tecnologia.  

Analisando a experiência estética a partir da visão de que ela sempre se inicia de uma 

lembrança ou algo já registrado no repertório do observador e, posteriormente, ele começa 

absorver a mensagem transmitida, foi entendido que os artistas partidários da plataforma 

visual como um portfólio ou uma nova galeria de arte, têm a intenção de sensibilizar um 

público já acostumado com o ambiente físico de um museu de arte.  Quando este espectador 

visita um meio virtual de exposição, basta a ele uma vitrine artística, com imagens bem 

definidas que aproxime este admirador da sua realidade. Deste modo, ele deve estar mais perto 

de ser sensibilizado pela arte.  

O entendimento do processo criativo do artista e suas convicções proporcionam ao 

observador um repertório maior para entendê-lo e a percepção ao admirar sua obra pode ser 

maior. Ao visualizar um quadro de pássaros de Rogério Dias ou um desenho de Miran, a 

expectativa do observador não é mais ver apenas um desenho ou uma  pintura, mas algo que 

represente o universo da natureza que cerca Rogério Dias, ou no caso de Oswaldo Miranda, 

algo que o faça pensar e refletir sobre o momento atual em que vive. 

Uma visão geral revela que a sensibilização do observador pela arte, quando exibida ou 

produzida no meio on line, não é suprimida, mas pode ser modificada e sentida de maneira 

diferente e particular, de acordo com o universo do artista, da sua relação com o ciberespaço e, 

finalmente, do repertório daquele que observa a obra. 

Conclusão:  

A evolução das formas de arte nos mostra que, apesar das mudanças na composição e na 

exposição do objeto artístico, a arte continua tendo como objetivo principal chamar a atenção 
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do seu observador. Dentro desta concepção, o conceito atual de arte está mais relacionado 

como algo que produz um sentimento ou uma percepção do que na técnica utilizada, como se 

definia no passado. Atualmente entende-se a existência de um período de transição das 

ferramentas artísticas, o que não quer dizer a supressão dos instrumentos pioneiros e sim a 

inserção das novas técnicas digitais de produção e exposição da arte àquelas ferramentas. 

Observando o artista dentro do seu mundo on line e sua relação com seus admiradores, 

percebe-se que a rede tem sido um meio de propagação da arte e suas manifestações. A grande 

exposição do produto da arte e consequente ampliação da comunicação artística, antes 

ancorada entre paredes privilegiadas, agora transpassa a questão da limitação do espaço físico 

e atinge mais espectadores. A internet também começa a propiciar um novo ponto de vista do 

observador, que agora tem informações do seu artista e do seu modo de criação disponíveis na 

rede. Isto possibilita uma outra visão da arte, com um outro modo de pensar, assim como o 

próprio artista tem na rede uma forma de ser visto , onde a exposição da sua pessoa colabora 

também para a divulgação e conhecimento do seu trabalho final. 

Complementando estas primeiras observações, na análise dos artistas em sua relação 

com a própria arte percebe-se que a intenção do artista, quando compõe, continua sendo a 

mesma, independente dos instrumentos utilizados no seu processo criativo. Igualmente 

acontece no modo de exposição da sua arte. A busca pela experiência estética na janela digital 

continua existindo quando a arte deixa de ser um quadro na parede e passa a ser uma imagem 

na tela. Aquele artista que opta por não utilizar esta janela para exposição, mas a utiliza 

intensamente na sua criação, também nesta decisão está centrada a instigação do seu 

observador. “A tarefa do artista hoje que aborda os novos meios e as novas máquinas não é 

louvar ou condenar a tecnologia, mas fazer a ponte entre a tecnologia e a psicologia.” ( 

KERCHOVER, 2009 p.103) 

O ser humano é sempre o ponto de partida e sempre o receptor final de uma obra. “é 

impossível separar o seu humano de seu ambiente material, assim como dos signos e das 

imagens a que ele atribui sentido à vida e ao mundo” (LÉVY, 1999 p.22). As técnicas 

transformam- se e os instrumentos evoluem, mas o centro das atenções e intenções sempre 

estão nas pessoas e isto talvez seja uma explicação da permanência da experiência estética nas 

artes visuais, independente das plataformas ou instrumentos utilizados. 
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Apesar de não ter a intenção de se obter uma conclusão final, o estudo possibilitou o 

diagnóstico de um nova necessidade de pesquisa enfatizando o usuário e suas experiências em 

relação à obra de artistas visuais. No final deste artigo fica uma porta aberta para um estudo 

mais aprofundado sobre as artes visuais e a experiência estética do usuário nos meios on line. 
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