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EXPOSIÇÃO MONOPIXEL: ARTE DIGITAL E AS POSSIBILIDADES 
COLABORATIVAS 

 
 

Marcelo Prudente Silva – EEJF/SEED 

 
 

RESUMO: Esse artigo apresenta uma proposta de exposição diferenciada no estado de 

Sergipe executada em 2012 e atendendo duas novas vertentes da Arte Digital, o uso das 
novas tecnologias e a interação direta do público na construção de uma exposição 
crowdsourcing. A Exposição foi contemplada pelo Edital 2012 de Ocupação da Galeria do 
SESC Sergipe e da Secretaria de Cultura de Sergipe, sendo executada com uma parte 
física na Galeria de Arte do SESC Sergipe e outra digital através do site oficial na internet, 
na qual foram postados os trabalhos enviados pelo público participante da Galeria 2.0, tendo 
como temática principal as discussões sobre identidade cultural e novas poéticas trazidas 
pelas novas tecnologias. 

 
Palavras-chaves: Arte Digital, Internet, Colaborativo. 

 
 

ABSTRACT: This work takes an approach based on a peculiar exhibition in Sergipe state, 
which happened in 2012 and following two new aspects of Digital Art: using recent 
techonology tools, besides the direct interaction of public on a construction of a 
crowdsourcing exihibition. The Exhibition was covered by Public Notice in 2012 under the 
Gallery of SESC Sergipe and the Sergipe Culture Department, which was run by two ways: 
the physical one stated on SESC’s Art Gallery and the other one digital through its official 
site, where it was published attendees works who cooperate in the Gallery 2.0, which the 
main purpose were discussions about cultural and poetic identity brought by new 
technologies. 
 
Keywords: Palavras-chaves: Digital Art, Internet, Collaborative. 

 

 
 

Apresentação 

O Projeto Monopixel foi uma iniciativa de um grupo de profissionais do Estado de 

Sergipe, Bahia e Paraná, envolvidos com as artes visuais e design, com o objetivo 

principal fomentar a Arte Digital, cobrindo assim uma lacuna existente nesse 

segmento no estado de Sergipe.  

Entre os artistas participantes estavam Leandro Estevam (BA), Tiago Lenartovicz 

(PR), Rodrigo Seixas (SE) e Giordano Macena (SE), além da curadoria de Marcelo 

Prudente (SE). A Exposição contou com trabalhos em Toy Art, Realidade 

Aumentada (AR) e painéis com ilustrações, compondo instalações para unir as 

novas poéticas com os temas e simbologias da sociedade contemporânea, 
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estabelecendo críticas a problemas sociais da atualidade tal qual a intolerância 

cultural, religiosa, racial e de ordem sexual, dificuldades nas relações interpessoais e 

questões socioambientais e políticas. Abrindo com essa interferência uma linha de 

diálogo mais direta com o publico, de forma colaborativa, na qual o mesmo pôde 

participar diretamente do projeto através da Galeria 2.0 

(www.projetomonopixel.blogspot.com), uma extensão da exposição na web, com a 

seleção de obras digitais voltadas à temática. 

O Projeto nasceu de uma proposta anterior desenvolvida em 2009, em parceria com 

o Sesc-Centro em Aracaju, intitulado “Pixel: Unidade da idéia”, que uniu 9 artistas e 

designers de diversos estados brasileiros (SE, BA, PR, MG, RS e MA), culminando 

em atividades como workshop, mesa redonda e principalmente a exposição de arte 

Pixel: unidade da idéia, que trabalhou a arte digital através dos olhares de cada 

integrante, preenchendo a galeria de Arte do Sesc, a qual além disso contou com 

uma trilha sonora ambiente elaborada pelo Grupo Paraibano “Geladeira Sonora” que 

compôs as 5 trilhas exclusivamente para a exposição.  

A digitalização da sociedade contemporânea  

Grande parcela da sociedade vive hoje em meio a inúmeros recursos tecnológicos, 

que têm tornado as suas atividades diárias cada vez mais dinâmicas, crescendo 

exponencialmente em todo mundo. Com isso, as modificações causadas por esses 

recursos tornam-se objetos de analise de inúmeros pesquisadores como Juan 

Carlos Tedesco, Randall Packer, Steven Johnson e Marshal Mcluhan, que apesar de 

suas divergências quanto a sua influência e benefícios, concordam que elas têm 

realizado uma nova revolução na sociedade. 

Paralelamente a essa explosão tecnológica, outro fator tem ganhado destaque, 

causando uma revolução interna bastante particular, são as novas linguagens 

artísticas que utilizam da tecnologia como “matéria prima” e os paradigmas 

quebrados com essa nova realidade inevitável. A imaterialidade da obra de arte já 

tem sido motivo de discussão através das décadas, porém apesar das várias 

pesquisas na área favorável a produção artística e sua concepção acima dos meios 

utilizados como podem ver em pesquisas de Suzete Venturelli, Arlindo Machado 
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entre outros autores, essa temática ainda apresenta inúmeras divergências, sendo 

inclusive, esse segmento, inferiorizado em alguns grupos e locais, seja pelo público 

não preparado para essa revolução, ou pela cristalização do conceito de arte por 

parte da sociedade, onde a tinta, o mármore e demais materiais tradicionais 

mantêm-se como sinônimo de arte “pura e verdadeira”. 

Um breve histórico sobre o mundo digital: do código binário a realidade virtual 

Dos primeiros conceitos de cunho filosófico que deram origem aos códigos binários 

(unidade básica do sistema operacional dos meios digitais), até os mais avançados 

sistemas de realidade virtual, foram percorridas poucas décadas, quando 

comparadas ao tempo de desenvolvimento de tecnologias anteriores. Porém esse 

curto período de tempo foi marcado por muitas mudanças de paradigmas, estudos, 

experimentações bem sucedidas e frustrações, que encaminharam as interfaces as 

suas características apresentadas hoje. Estando a história da multimídia e da 

digitalização, principalmente a sua origem, intrinsecamente ligada às suas 

complexas conceituações. Packer (1999) questiona as origens e conceitos das 

mídias interativas ao entendê-la como, um meio de imersão e interatividade mais 

antigo que os CD-ROMs . 

Segundo Packer (1999) é um fato irônico que a multimídia com suas interfaces e 

ferramentas de interação sofisticadas, associada geralmente a tecnologia avançada, 

seja ao mesmo tempo, uma das formas mais antigas de comunicação. O autor 

descreve uma reunião ritualística de um antigo povo pré-histórico, os magdalenianos 

que habitava Lascaux, onde existem grutas com pinturas em tamanho natural de 

enormes criaturas. Nessa antiga cerimônia, segundo o autor, “um híbrido de 

performance, representação visual, som ambiente e mesmo sensação olfativa, tudo 

tem lugar no que talvez seja o mais antigo veículo da humanidade a instalação de 

local específico. Aqui podemos atribuir-lhe um dos atributos essenciais da 

multimídia: a imersão. (PACKER, 1999, p. 103 ) 

Ao aprofundar-se nas discussões mais filosóficas e até mesmo éticas das mídias 

interativas, a complexidade de alguns conceitos terminam por vezes deixando de 



 
  

1167 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

lado o importante suporte responsável pela popularização e desenvolvimento da 

multimídia, o computador.  

Apesar de já estruturado tecnicamente desde a Segunda Guerra Mundial contendo 

os elementos básicos para o funcionamento, foi apenas com a apropriação social da 

informática, a partir dos anos 70, que as interfaces dos computadores puderam ser 

desenvolvidas e aperfeiçoadas. Quando uma comunidade de jovens da cidade 

americana de Berkeley criou os primeiros modelos de computador pessoal, através 

de experiências com máquinas construídas a partir de kits de montagem e sucatas 

eletrônicas das empresas do Silicon Valley (Califórnia, EUA), durante um movimento 

rebelde na universidade de Berkeley, na Califórnia, onde os pacifistas californianos, 

segundo Bonetti (2005) queriam ver as máquinas de guerra serem utilizadas na 

melhoria da sociedade, isto é, para fins pacíficos. 

Vários estudos voltados ao “computador social” serviram de base para alguns 

experimentos de ciência da computação, desenvolvidos pela Xerox em Palo Alto 

(também conhecida como Xerox PARC). Johnson (2001) descreve sobre a Xerox 

PARC afirmando que “tudo que se sabe a respeito indica que era um lugar 

imensamente criativo, intelectualmente desafiante, e nele foi gerado enorme número 

de inovações high tech em menos de uma década” (JOHNSON, 2001, p. 39). Tendo 

Ainda vários cientistas do grupo como principal inspiração as idéias de Engelbart 

sobre mapeamento de bits, mouses e janelas, ocorrendo lá os primeiros 

experimentos mais avançados com esses conceitos. surgindo no ano de 1981 o 

chamado “Xerox Star”, que apesar do seu fracasso comercial, revolucionou a forma 

como as interfaces para computadores pessoais eram projetadas. Sendo descrito 

por Preece como um sistema dirigido a pessoas que não estivesses interessadas na 

computação em si. Deixando o computador o menos visível possível, através de 

uma metáfora com representações do mundo físico, baseado em um escritório, 

aproximando assim os usuários do seu universo já conhecido.  

O registro do primeiro computador comercial lançado data de 1975, o ALTAIR. Ele 

foi o promissor para o futuro da multimídia interativa baseada em computador. Para 

Packer (1999) sua importância para a multimídia estava na sua capacidade de 

sintetizar diversos elementos que a compõem, como a ilusão de imersão do usuário 
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em uma representação gráfica da imagem, os recursos interativos de som, gráficos e 

textos, além de sistemas autorais que tornam mais fácil a criação de hipermídia em 

um ambiente interativo.  

Desse primeiro passo até o boom de grandes empresas do mercado mundial como 

a Apple e a Microsoft se passaram pouco tempo. E foram essas mudanças ocorridas 

em um espaço de tempo tão curto que representaram um rompimento de paradigma 

abrupto, pouco vista na história da humanidade. Sua velocidade permitiu (e ainda 

está permitindo) ao Homem, segundo Johnson (2001) “captar de que maneiras 

diferentes meios de comunicação moldam nossos hábitos. Pois nascemos num 

mundo dominado pela televisão e de repente nos vemos tentando nos aclimatar à 

nova mídia da World Wide Web” (JOHNSON, 2001, p.9) 

Em 1997 a OECD (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico) publicou em Paris um relatório onde equipara a Revolução da 

Informática a Revolução Industrial: 

(...) as redes de comunicação e as aplicações interativas multimídia 
estão proporcionando os fundamentos para uma transformação das 
ordens socioeconômicas existentes, tendo em vista uma sociedade 
da informação. Esta é concebida como o resultado de uma mudança 
de paradigma nas estruturas industriais e relações sociais, 
semelhante à revolução industrial, que no seu momento transformou 
as sociedades agrárias. (OECD apud TEDESCO, 2004, p.22). 

 

Ainda sobre as ações transformadoras das novas mídias, Johnson (2001) revela que 

os efeitos dessa Revolução provocam “ondulações em outros campos”. A própria 

interface que já alterou o modo de interação com o computador, continuará, segundo 

o autor, a alterá-lo nos anos vindouros, estando “fadada a alterar outros domínios da 

experiência contemporânea de maneiras mais improváveis, e mais imprevisíveis” 

(JOHNSON, 2001, p. 24).  

Do artificial a expressão digital 

A imaterialidade do digital, já abordada nesse artigo, se apresenta muitas vezes 

como o maior desafio das novas poéticas trazidas pela arte digital. A necessidade do 
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pigmento, tato e até mesmo por vezes do olfato acabam por limitar as reflexões 

acerca do valor estético e discursivo das novas artes, por vezes acusadas de 

artificiais no sentido pejorativo do termo. Contudo esquecemos muitas vezes que a 

imaterialidade da imagem sofre de um preconceito similar ao da fotografia em seu 

início com a automação da imagem no início do século, processo pontuado por 

Suzete Venturelli (2004): 

Essa nova mecânica provocou a automação da imagem, que 
buscava na mídia impressa, principalmente, representar o contexto 
social, A automação da criação da imagem começou em 1939 com o 
daguerreótipo e inaugura uma longa fase de transição das artes 
plásticas para a industrial visual. O procedimento fotomecânico 
introduz, assim, um automatismo material na criação de imagens. 
(VENTURELLI, Suzete, 2004, p. 25). 

Com o advento dos equipamentos digitais, em especial o computador, a imagem 

alcançava um novo patamar, deixando de ser apenas automatizada para ser 

“inexistente”, no sentido físico e tátil. Venturelli (2004) enfatiza essa função do 

computador, definida pela International Standards Organization (ISSO) como 

técnicas de converter dados para um dispositivo gráfico. E foi essa capacidade um 

dos motivadores do uso dos computadores pelos artistas para atingir novos 

patamares. Frank Popper, citado por Venturelli (2004) destaca duas tendências: o 

interesse de alguns artistas daquela época pelo processo de criação em detrimento 

do produto, convergindo mais pra frente no conceito de simulação e a busca da 

interação com o expectador na obra de arte, possibilidade permissível graças às 

interfaces gráficas e ferramentas computacionais da época. 

Com as infinitas possibilidades oferecidas pelo novo suporte os artistas passam a 

saltar além da imagem digital, e começam a se utilizar de outros artifícios, como a 

interatividade.  

Suzete Venturelli (2004) nos descreve essa potencialidade e seu uso: 

Os equipamentos computacionais têm um papel decisivo em 
todo dispositivo interativo e, nesse caso, o artista leva em 
consideração a especificidade da interface Homem/Máquina 
que permitirá a troca das informações, o tipo de interação que 
pode ser realizada, por exemplo, pelas mãos, movimentos do 
corpo, comandos sonoros, textuais, surgindo daí o caráter 
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multimídiatico/hipermídiatico (animações, textos, sons, nós de 
conexão) dos dispositivos interativos em rede de 
telecomunicações ou nas instalações artísticas. (VENTURELLI, 
Suzete, 2004, 63). 

 As discussões mais amplas sobre as Artes Digitais evidenciam que o suporte 

imaterial é apenas mais um meio para a expressão artística não desconstruindo a 

obra realizada. Acompanhando a fala do sociólogo Laymert Garcia, esse mundo 

alternativo da imagem de síntese não é o primeiro fictício que a tecnologia nos 

trouxe, o rádio, a televisão o cinema e outras mídias já “assombraram” anteriormente 

os mais conservadores com suas ondas eletromagnéticas, luz e imagens. Para 

Laymert a realidade contemporânea nada mais é que o cruzamento da 

contaminação das imagens, das interpretações e das múltiplas construções 

permissíveis por ela. O verdadeiro e o falso se desfaz dentro do conceito de 

virtualidade que a sociedade mergulha hoje. 

Monopixel: Arte Digital e Crowdsorcing 

Iniciada no dia 02 de março de 2012, o projeto buscou respaldo nas experiências 

anteriores de Arte Digital realizadas principalmente no Brasil, como o FILE: Festival 

Internacional de Linguagem Eletrônica. Abordando tecnologias como a realidade 

aumentada, softwares gráficos, impressão digital, plotagem e imagens 

tridimensionais, os artistas trabalharam as novas poéticas, utilizando-se do espaço 

físico da Galeria de Arte do SESC/Sergipe e da própria internet, através de obras 

que criavam um link entre os dois espaços, unindo o virtual e o real, com QR code 

de realidade aumentada e obras interligadas através da sua iconografia. 
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Obras: Serigy’s Curse e Maré, respectivamente dos artistas Marcelo Prudente e Leandro Estevam 

 

Obra: Timeline de Leandro Estevam 

Além dos trabalhos artísticos apresentados a exposição contou com atividades 

educacionais desenvolvidas em parceria com a equipe técnica de Arte-Educadores 

do SESC/Sergipe. Através de visitas monitoradas, onde os alunos participaram de 

palestras com artistas da Exposição, podendo tirar dúvidas e trocar experiências, 

realizar atividades práticas e receberem o material gráfico educativo feito 

especialmente para o Projeto. Além das ações com alunos das redes públicas e 

particulares de ensino médio e fundamental, estudantes universitários foram 

contemplados através do workshop de Toy Art com o Prof. MSc. Tiago Lenartovicz. 
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Considerações finais 

Pequenos atos como atender o celular, realizar um saque em um caixa-eletrônico ou 

jogar um game mobile têm mostrado que o homem mudou sua forma de se 

relacionar com o mundo a sua volta e se comunicar. Contudo, apesar das 

entusiasmantes possibilidades oferecidas pela multimídia, é necessário atentar para 

os problemas atuais relacionados ao uso dos recursos das novas mídias na arte e 

demais setores da sociedade, que ainda não encontrou uma forma coerente de 

conciliar um bom acabamento estético e um sistema de interação em harmonia com 

o potencial infinito de informação proporcionado. Necessitando de estudos e 

experimentações para oferecerem toda a amplitude do seu potencial como 

ferramenta. 

O projeto obteve um ótimo respaldo da sociedade, através da sua maciça visitação, 

na Galeria de Arte do Sesc/Sergipe, com mais de 600 visitantes, número acima da 

média do espaço, e nas visitas diárias na sua Galeria Virtual disponibilizada na 

internet que atingiu uma média de 100 visitantes diários, com um total de mais de 6 

mil visitas, ambas as Galerias abertas durante o período de 2 meses. Além dos 320 

alunos que participaram das visitas guiadas pelos arte-educadores treinados pelo 

SESC, e 40 universitários que participaram do Workshop de Arte Digital. Contudo, 

apesar da boa resposta do público muitas problemáticas se formam em torno do 

tema e sobre a necessidade da contemplação desse segmento das Artes. 

Em uma sociedade que caminha a cada dia mais em direção a uma “virtualização” 

de si mesma, uma questão relevante a Arte Digital que pode, e ainda será muito 

discutida é quando os conceitos de virtual e real irão se cruzar na infinita linha 

paralela traçada pelas novas tecnologias digitais, e se irá de fato acontecer. Ou a 

imersão completa será de fato impossível de ser alcançada, como afirma alguns 

especialistas, cabendo ao Homem o conformismo diante das reais limitações dos 

ambientes virtuais, que esbarram nos sentidos humanos, sistemas de signos, 

necessidades fisiológicas e sensações físicas? 

Essa ampla discussão, apenas brevemente contextualizada aqui, é passível de 

inúmeros pontos de vistas, seja filosófico, estético, éticos, técnico ou científicos. 



 
  

1173 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Contudo a importância de iniciativas experimentais como a Exposição Monopixel 

engrandece e aperfeiçoa projetos futuros, tornando os ambientes virtuais, em 

especial na internet, uma nova via para atingir cada vez mais o público distante das 

Galerias e Museus de Arte. 
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