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Resumo  

  
 
 

 

Após a expansão e a popularização das tecnologias da informação e da internet, 

observa-se projetos que integram aspectos computacionais e intenções estéticas. A 

difícil tarefa de identificá-los e categorizá-los como arte e como web design é o tema 

da presente pesquisa. 

O objetivo principal envolve a pesquisa e o mapeamento de design digital. Em 

seguida, serão apresentados critérios que definam web art e web design. Propõem-

se, a partir dos estudos de caso uma análise comparativa entre projetos de sites de 

web art e sites de design digital. 

Como referencial teórico, a pesquisa se fundamenta em vários autores tais como 

Lúcia Santaella, Clement Mok, Cláudia Giannetti, Vicente Gosciola, Diana 

Domingues, Fábio Oliveira Nunes, Gilbertto Prado e Lúcia Leão. 
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Abstract 
 

 

 

 

After the expansion and popularization of information technology and the Internet, 

there are projects that integrate computational aspects and aesthetic intentions. The 

difficult task of identifying them and categorize them as art and as web design is the 

subject of this research. 

The main purpose involves research and mapping of digital design. Then be 

presented criteria defining web art and web design. Are proposed, based on case 

studies a comparative analysis of projects web sites art sites and digital design. 

The theoretical research is based on various authors such as Lucia Santaella, 

Clement Mok, Claudia Giannetti, Vicente Gosciola, Diana Domingues, Fabio Oliveira 

Nunes, Gilbertto Prado and Lucia Leão. 
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Introdução 
 

 

 

 

Segundo Gilbertto Prado no texto “Os sites de arte na rede Internet”: 

 

 

“A Internet é atualmente a maior rede de computadores do planeta, 

cresce a cada dia e é a mais rápida entre as redes globais. (...) 

O World Wide Web pode ser considerado como um dos responsáveis 

pela popularidade atingida pela Internet. Esse sistema ficou também 

conhecido como Web ou teia porque as páginas de hipertexto e os 

objetos não textuais, como gráficos, imagens ou sons, estão 

distribuídos por diversas máquinas na Internet formando uma 

verdadeira teia de informação/comunicação. Por ser um ambiente 

gráfico agradável e de utilização fácil e intuitiva o WWW tornou-se 

propício para a apresentação e veiculação de informações, produtos 

e/ou documentos interativos. No aspecto cultural esse ambiente 

também vem se transformando e contribuindo bastante para a 

difusão de assuntos de interesse geral e num amplo leque de 

possibilidades como arte, entretenimento, educação a distância, 

cobertura de grandes eventos, previsão do tempo, etc.” (PRADO, 

1997) 

 

 

A citação acima referida descreve a popularização da WWW, também conhecida 

como web, através do crescimento da internet e da sua utilização tanto no aspecto 

artístico, educacional quanto para a apresentação e veiculação de informações e 

produtos e outros motivos. 
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A web, por conta da sua popularização, vem se constituindo como um novo meio 

de comunicação, com páginas de hipertexto, gráficos, imagens, vídeos, sons, em 

formato digital formando uma verdadeira teia de informações.   

Por ter um caráter multimídia ela se tornou um excelente suporte para a criação 

de projetos artísticos e de design. O que era para uso exclusivo dos cientistas 

trocarem dados, vem se transformando em um local de desenvolvimento de sites 

com poéticas artísticas, metáforas visuais e de divulgação. 

Muitos artistas começaram a utilizar esse novo ambiente desenvolvendo 

experiências estéticas e algumas foram denominadas e categorizadas como arte 

nas redes ou web arte. Como há uma grande quantidade de projetos disponíveis na 

web é praticamente impossível organizá-los e categorizá-los pelos seus diferentes 

estilos e formas de arte e de participação artística na rede.  

No que refere se a projetos comerciais de design na web, tais como vendas, 

divulgação de produtos e serviços ou institucional, muitos elementos de design 

gráfico advindos de outros meios foram incorporados aos sites. Essa nova forma de 

fazer design foi intitulada como web design, onde o cerne se encontra no 

desenvolvimento de web sites. 

Web arte e web design, ambos utilizam a web como suporte de comunicação, 

utilizam as mesmas ferramentas de desenvolvimento e criação, porém como posso 

distinguir os projetos de arte e de design? É o que pretendo esclarecer nesta 

presente dissertação. 

Para isso levo em consideração no primeiro capítulo um breve panorama da 

história de ambos, desde onde tudo começou até aonde chegamos, a hipermídia, 

outras denominações e categorias que foram criadas para a arte feita nas redes, 

exposições e festivais de arte tecnológica do mundo no Brasil. No segundo capítulo 

faço estudos de caso de três sites artísticos e de três sites de design elencando 

alguns elementos que os constitui. No terceiro capítulo baseio-me na metodologia 
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DADI para escolher os elementos dos sites estudados que julgo importante para a 

análise e cruzo os dados obtidos. O cruzamento desses dados juntamente com o 

roteiro das etapas da metodologia me proporcionou novos olhares e interpretações 

acerca dos projetos visuais na web. 
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Capítulo 1  
Arte e design na web: um percurso histórico 
 

 

 

 

O uso das tecnologias digitais cresce a cada dia, o que favorece o 

desenvolvimento e a disseminação de projetos estéticos que utilizam estas 

tecnologias na produção de imagens, sons e/ou textos. Profissionais da área de 

design e artistas utilizam as tecnologias digitais tanto na produção, como na criação 

e distribuição de seus trabalhos. 

Como se trata de um fenômeno novo, teorias diferentes propõem olhares 

diversos. 

SOUTO diz que: 

 

“... a tecnologia digital apresenta-se não somente como uma 

ferramenta facilitadora do desenvolvimento de projetos, mas como 

um instrumento de criação de imagens. Considerando-se a produção 

de imagens mediada pela tecnologia, essas novas tecnologias 

desenham o próprio processo criativo. A navegação por imagens em 

sistemas de hipermídia denotam a capacidade do usuário de tomar 

decisões. De toda forma, a imagem no ambiente digital é interativa e, 

essa interatividade pode ser medida através da capacidade de 

interrupção do usuário, o que possibilita verificar e estabelecer o 

percurso para a exploração do sistema.” (2002:8)  

 

Nesta frase podemos visualizar dois momentos: no primeiro ele descreve de 

forma sucinta como o design digital se compõe perante aos diversos processos 

criativos utilizando-se de novas tecnologias e no segundo, diz respeito às ações que 

o usuário apresenta perante o ato da virtualização e interação da imagem em um 
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ambiente digital resumindo-se em intenções estéticas no meio virtual quer seja ele 

denominado web design, web art, arte nas redes, net art ou qualquer outro que 

surja. 

Neste caso explanarei apenas sobre web design e web arte que é o meu objeto 

de pesquisa. Os dois possuem particularidades distintas e são essas 

particularidades que por vezes imperceptíveis ou até mesmo duvidosas que no ato 

de distinguir e/ou classificar me faz refletir no mapeamento e no esclarecimento das 

seguintes questões: o que é, o que define, quais são as características, quais são as 

diferenças e semelhanças, quais ferramentas são utilizadas, quem são os 

desenvolvedores e como podemos chamá-los, para que público se destina, qual o 

motivo que guia a construção de cada um. 

O web design pode ser entendido como uma aplicação do design, onde o ponto 

principal do projeto é a criação de web sites e de documentos disponíveis no 

ambiente da web. As páginas web são construídas com auxílio de diversas áreas 

técnicas, além do design propriamente dito. Essas áreas são: arquitetura da 

informação, programação, usabilidade, acessibilidade entre outros. 

Não muito longe disso, os sites de web arte além de possuir técnicas do design 

têm um intuito específico que BEIGUELMAN define bem como:  

 

“A arte on-line é bem mais do que arte criada para a internet. É arte 

que depende da Internet para se realizar, seja ela e-poesia, cinema 

interativo, hiperdrama, web arte ou a categoria que se invente.” 

(2005:60) 

 

Nessa definição destaca-se a necessidade da internet como elemento constitutivo 

da web arte. 
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1.1 - Web arte: um histórico  

 
 

1.1.1 – Internet e a arte telemática 

 

A arte sempre inovou e com o despontar da informática, da internet e das 

tecnologias digitais os artistas perceberam que poderiam utilizar desses meios para 

criar uma nova forma de produção, de comunicação e de divulgação de seus 

trabalhos. 

Muitos artistas da década de 1970 tinham intenções de utilizar procedimentos e 

meios instantâneos de comunicação. A partir deste momento inicia-se a relação 

entre arte e telecomunicações, onde os artistas criavam projetos de ordem global. 

Essas experiências artísticas utilizavam satélites, SlowScan TV1, redes de 

computadores pessoais, telefone, fax e outras formas utilizando a eletrônica e as 

telecomunicações (PRADO, 2000:25). 

Outro meio e de grande importância para essas experiências foi a internet. Ela só 

começou a ser utilizada na área artística a partir de 1980. Antes da internet surgir, a 

maior parte dos eventos em arte e telecomunicações que utilizavam computadores 

eram realizados com redes especialmente estruturadas para o evento. Os artistas se 

reuniam pontualmente em uma determinada hora em diferentes locais do planeta e 

se comunicavam através de modens, computadores e telefones formando uma única 

e exclusiva rede. Ao fim do evento, “o grupo de participantes” e a “rede” deixavam 

de existir, tanto como estrutura de comunicação quanto grupo de ação artística2. 

A internet é uma rede de comunicação em escala global que se popularizou 

                                            
1  televisão de varredura lenta 

2  http://www.cap.eca.usp.br/wawrwt/version/textos/texto03.htm 
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através do World Wide Web3 conhecido também por web ou teia. A web é um 

grande emaranhado de páginas de texto, imagens, gráficos ou sons em formato 

digital, distribuídos por várias máquinas na internet formando uma “teia” de 

informação/comunicação. 

Com o crescimento espantoso da web houve certa dificuldade em catalogar novos 

projetos artísticos, as fontes de consulta e a nomenclatura para esta arte feita nas 

redes. 

As nomenclaturas para esse tipo de arte são diversas, tais como: arte telemática, 

Net arte, web arte, ciberarte, poética das redes, net.art e outras. Cada uma tem suas 

particularidades que a seguir irei descrevê-las dentro do contexto histórico 

internacional e nacional. 

Iniciaremos pela arte telemática. Ela caracteriza-se por projetos que enfocam a 

possibilidade de criações coletivas e os que procuram evidenciar a “destruição” das 

barreiras espaços-temporais a partir das telepresenças, telerrobótica, 

teleperformances e teleintervenções. 

No circuito internacional da década de 1980, Roy Ascott propôs o termo “Arte 

telemática” que segundo Leão, são trabalhos que se utilizam da convergência do 

computador e das telecomunicações, explorando as possibilidades poéticas 

oferecidas pelas redes telemáticas. O vocábulo “telemática” significa, 

telecomunicações mediadas por computador ou transmissão automática de 

informação. Este termo foi criado em 1978 por Simon Nora e Alain Minc (LEÃO, 

2005:534). 

Os projetos que mais se destacaram em arte telemática foram organizados por 

Ascott. Eles são: “Arte, tecnologia e ciências da computação”, apresentado na Bienal 

de Veneza (1986), e “Aspects of Gaia: Digital Pathways Across the Whole Earth”, 

apresentado no Ars Eletronica (1989). Neste último, artistas, cientistas e músicos de 

                                            
3  Rede de alcance mundial 
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todo mundo foram convidados por Ascott para contribuírem na realização de uma 

apresentação digital, através das redes de telecomunicações, da Terra-Gaia. 

“Telematic Connections: the virtual Embrance” 4 foi uma exposição curada por 

Steve Dietz que percorreu várias cidades e apresentou alguns clássicos em arte 

telemática, tais como: “Teleporting an Unknown State” de Eduardo Kac; “Telematic 

Vision” de Paul Sermon’s; “BangBang” de Bureau of Inverse Technology; 

“Community of People with No Time” de Victoria Vesna; “SeatSale” de Steve Mann e 

“Netomatheque” de Maciej Wisniewski. Steve relaciona a net.art a um tipo de 

expressão artística na qual a internet é, ao mesmo tempo, condição suficiente e 

necessária para visualizar, expressar e participar do projeto (LEÃO, 2005:535). 

Passando para o contexto nacional, Priscila ARANTES (2005:298), propõem que 

a arte telemática seja uma das cinco categorias que compõe a ciberarte5 no Brasil, 

considerando trabalhos em rede e fora dela. As cinco categorias propostas por ela 

são: arte telemática, ambientes imersivos, CD-ROM, instalações e performances 

interativas e projetos que salientam a convergência entre arte e biologia. 

Um exemplo de arte telemática no Brasil é Literaterra/Landsscript de Arthur 

Matuck. Ele propõe uma escrita híbrida, fruto da criação dialógica entre máquina e o 

homem. O site inicia com a imagem de uma máquina de escrever. À medida que o 

usuário escreve algo, o computador altera automaticamente e reconstrói a frase de 

outra forma em um processo de criação híbrida entre o usuário/ escritor e a 

máquina/ escritora. O processo de atualização ocorre semi-randomicamente através 

de processos computacionais em relação às palavras que lhes são apresentadas, 

rompendo normas de ortografia e gerando, pelo computador, uma proposta de 

                                            
4  http://telematic.walkerart.org 

5  Segundo Priscila Arantes: “Com a revolução da informática, o advento do computador e das 
tecnologias digitais e numéricas e, conseqüentemente, desde novo espaço nômade, fluido, nasce 
uma nova cultura, a cibercultura, e no seio dela encontram-se as produções em ciberarte” (2005:297).  
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“escritura” co-autorada. A partir das des-escritura das frases originais a máquina cria 

novos significados e novas palavras. Matuck procura não só evidenciar o processo 

de criação dialógica entre homem e a máquina, mas também a língua como 

entidade viva, uma linguagem fluída, em transformação constante, permeável às 

influências e a evolução tecnológica. 

Cronofagia6 de Jurandir Müller e Kiko Goifman também entra nesse tipo 

categoria. Na página central do site há uma paisagem urbana feita de carne. Ao 

clicar nela os usuários disparam um relógio web. A partir de um determinado número 

de cliques coletivos são disparadas ações de destruição e desmaterialização da 

imagem até que ela se destrua e desapareça por completo. A obra não só evidencia 

a destruição coletiva de um trabalho, mas também aponta para a idéia de violência, 

tema em destaque no mundo contemporâneo. Segundo ARANTES: 

 

“Do título do trabalho, Crono(tempo) /fagia (comer), entendemos a 

proposta dos artistas: colocar em debate não somente a 

temporalidade do aqui e agora propiciada pela internet e a 

possibilidade de se fazer uma criação coletiva, como também, a idéia 

da passagem do tempo, numa espécie de metáfora neobarroca da 

própria desmaterialização da obra de arte no mundo 

contemporâneo.” (2005:302) 

 

                                            
6          http://www.cronofagia.com.br 
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Figura 1: Cronofagia.  

 

 

Plural Maps: Lost in São Paulo7 de Lúcia Leão é outro exemplo de arte telemática. 

Neste trabalho há uma espécie de metáfora entre o espaço metropolitano e o 

espaço fluído da rede. A artista propõe uma cartografia da cidade de São Paulo a 

partir do tema labirinto; tema que faz parte de muitos outros de seus trabalhos. Para 

Arantes, Plural Maps: Lost in São Paulo é um projeto de net arte colaborativa que 

incorpora labirintos construídos em VRML e links que levam o usuário a pontos 

específicos da cena urbana paulistana. O usuário tem, assim, a possibilidade de ter 

acesso, em tempo real, a várias imagens da cena paulistana. Com isso a artista 

coloca em evidencia o poder de ruptura das distâncias espaços-temporais 

possibilitadas pela rede. Oferece assim, uma cartografia fluída da cidade de São 

                                            
7  http://www.lucialeao.pro.br/pluralmaps/ 
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Paulo, que vai se construindo em tempo real, à medida que o usuário acessa os 

links disponíveis para a navegação. Brinca, em um mesmo espaço, com as 

concepções do espaço virtual e real, trazendo para dentro do espaço virtual da rede 

um espaço real da metrópole paulistana captado por webcams. Destrói, de maneira 

simples, a barreira espacial, trazendo para o interior da WWW, e, portanto para a 

casa do usuário, um espaço distante. 

 

    Figura 2: Plural maps lost in São Paulo.  

 

 

As outras quatro categorias que Arantes propõe não serão abordadas neste 

momento, visto que a priori farei um apanhado geral das nomenclaturas acima 

citadas. Também não é intuito de minha dissertação descrever estas categorias, 

pois algumas fogem do meu objeto de pesquisa que é a web arte (arte nas redes). 
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1.1.2 - Net art / net.art / web art 

 

Retomando as nomenclaturas sobre arte nas redes, outro artista de nível 

internacional que fala das diferenças entre os termos é Andreas Brogger. Ele 

descreve sua classificação em um artigo escrito para revista eletrônica ON OFF no 

ano de 2000. Para Brogger “net arte” é mais ampla e muitas vezes engloba “web 

arte”, “arte on-line” e “net.art”. 

Na net arte temos vários projetos de Mark Napier que se enquadram nessa 

categoria. Esses projetos exploraram a navegação na web e um tipo de 

interatividade multiusuário. Se por ventura a navegação do projeto na web a se 

desconecte da internet, ou seja, fique fora da rede, esta categorização deixa de 

existir. Para exemplificar essa situação temos os trabalhos em outros suportes como 

o CD-ROM. 

O próximo termo a ser relatado é a net.art . A net.art - vale ressaltar o ponto entre 

as duas palavras - refere-se as experiências artísticas pioneiras com a internet, que 

possui um tipo singular de estética (LEÃO, 2005:535). 

O termo “net.art” surgiu por acidente em dezembro de 1995 devido ao um glitch 

num software. O artista esloveno Vuk Cosic recebeu um e-mail anônimo e ao abrir 

percebeu que a mensagem estava destroçada e as únicas palavras que ele 

conseguiu identificar foi net.art. A partir de então Vuk passou a utilizar esse termo 

para referir à arte e às telecomunicações on-line. 

Outra definição vem de Andreas Broeckmann, que diz que: “a principal ferramenta 

da net.art é o hiperlink e o fato de que um documento pode se linkar a princípio, com 

qualquer outro da internet” (LEÃO, 2005:537). 

Com a rápida disseminação dessa nova forma de arte entre as comunidades 

interligadas na internet, começou a surgir uma grande variedade de atividades.  

E-mails, textos, fotos, comunicação e trabalhos gráficos começaram a se fundir e 
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se relacionar, além de permitir que artistas, entusiastas e críticos da tecnocultura 

trocassem idéias por meio de um diálogo contínuo. A net art se definiu mais como 

um discurso onde links, e-mails e trocas eram mais importantes do que qualquer 

estética “óptica”. 

Os web artistas, em suas comunidades, se comunicavam predominantemente por 

e-mails, pois esse meio possibilitava a comunicação diária e instantânea para 

qualquer parte do mundo. Para que todo o fundamento da net art ficasse coeso e 

tivesse o mesmo discurso, os adeptos definiram alguns objetivos e ideais coletivos. 

Um dos objetivos coletivos era construir uma comunidade estável e que a arte 

estivesse presente nas atividades diárias das pessoas. 

Entre 1994 e 1998, a internet possibilitou aos net.artistas trabalhar e conversar 

nas comunidades voltadas a artes sem burocracia e sem interferência das 

instituições do mundo da arte. 

As listas de discussão, foram importantes no processo de desenvolvimento da 

net.art e uma delas foi o Rhizome8 . Além deste, temos outros dois importantes sites: 

Syndicate9  e a Nettime10, sendo o primeiro focado na política e na cultura do Leste 

Europeu e o segundo era uma lista de discussões sobre estética, política e ética nas 

redes, pois reunia pensadores e incitava os net-artistas a produzirem inúmeros 

questionamentos. 

Os net.artistas tinham uma propensão a levantar polêmicas e publicar manifestos, 

que geralmente se faziam acessíveis por meio de publicações como a Nettime’s 

ZKP Series11 e a Reade_me! ASCCII Culture and the revenge of knowledge. 

                                            
8  www.rhizome.org 

9  www.v2.nl/syndicate 

10  www.nettime.org 

11  www.nettime.org/pub.html 
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No site ZKP412, além de encontrarmos discussões históricas da Nettime e as 

respostas de vários net-artistas, encontramos o ontológico “What is Net.art :-

)?”.html13 de Joaquim Blank (1997), que coloca a questão fundamental da época: 

definir net arte em oposição à arte na net (Netart VS. Art on the Net). 

Com todos os meios de estruturar essa arte, a net.art começou a ganhar forma a 

partir da metade da década de 1990 devido as mudanças políticas que ocorreram na 

Europa e a energia dedicada à arte e às comunicações por seus praticantes. A 

Rússia e o Leste Europeu foram fundamentais para os primeiros dias da internet 

como meio artístico de expressão. No início e no meio deste período, a sociedade 

civil estava nascendo e desenvolvendo no Leste Europeu, por conta da abertura da 

mídia e do pluralismo político. ONGs como a Open Society Institute de George 

Soros (onde Vuk Cosic ainda trabalha) e outras fundaram centros de mídia como o 

Ljudmila, na Eslovênia, além de criar programas de softwares e educação 

computacional, torna a participação de entusiastas no mundo novo das 

comunicações internacionais facilitada. Com a paulatina abertura do mercado do 

Leste Europeu para o Ocidente, surgiram centros de mídia e tecnologia, como uma 

positiva evidencia das reformas políticas e culturais e da colaboração internacional. 

Em 1994, a internet era basicamente habitada por homepages de hobbies e 

pessoais, onde se anunciava empresas de tecnologia ou promoviam comunidades 

on-line de espécies variadas e ainda encontrava-se bem distante do asceticismo das 

galerias white-cube ou das ironias do neoconceptualismo. A arte que estava no auge 

nos anos 1980, despencou nos anos 1990 e entrou em recuperação com o 

crescimento da internet (GREENE, 2002:130). Na época, poucos associados das 

instituições do mundo da arte estavam conectados na rede. 

Grupos on-line como o The Thing, o Echo, o Nettime e o The Well reuniam 

                                            
12  http://www.ljudmila.org/nettime/zkp4 

13  http://www.v2.nl/~andreas/texts/1998/networkedagency-en.html 
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pequenos núcleos de intelectuais de esquerda, subversivos, magos da tecnologia e 

artistas. BBSs (bulletim board systems) e as listas de endereços tinham um papel 

maior do que de estruturas de distribuições e promoções, eram também conteúdo e 

comunidade simultaneamente. A Factory14 de Andy Warhol era nesse mesmo 

sistema, tanto pessoas quanto métodos de produção e de distribuição faziam parte 

do significado do projeto.  

   Figura 3: Festa na Factory, escritório artístico  de Warhol. 

  

                                            
14  Era seu estúdio permanente e foi inaugurada em 1963 com uma tentativa de “viver como 
uma máquina”. Ainda em 1963 Warhol começou a filmar, realizando filmes experimentais, com o 
propósito de ser muito simples e bastante aborrecidos, como um dos seus primeiros - Sleep (Dormir) 
- que se resumia à filmar durante oito horas seguidas um homem dormindo, ou Empire (Império), que 
filmou o Empire State Building do nascer ao pôr do sol. Os filmes começaram a se tornar mais 
sofisticados, incluindo som e argumento. O filme Chelsea Girls, de 1966, que mostra duas fitas lado a 
lado documentando a vida na Factory, foi o primeiro filme underground a ser apresentado numa sala 
de cinema comercial. 
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Dentre os sites que marcaram aquela época foram o äda’web, o Irational.org e o 

Jodi.org. Em 1994, Benjamin Weil (curador da äda’web) juntamente com John 

Borthwick fundaram a äda e trouxeram um elemento de fusão à arte baseada na 

Web. Artistas como Lawrence Weiner, Julia Scher, Jenny Holzer e Vivian Selbo 

foram convidados para fazer experimentos com ferramentas e espaços da internet. 

Irei a seguir explicar um pouco do surgimento desses sites. 

O äda’web teve um destino um tanto quanto fora do comum no Silicon Alley. Em 

1997 a äda’web foi adquirida por um provedor local chamado Digital Cities e 

posteriormente em 1998 à nova sociedade foi comprada pela AOL, onde esta última 

nunca encontrou uma utilização prática para o site. Finalmente o Walker Art 

Center15 ofereceu um lar definitivo para a plataforma. 

O Irational.org teve início com o analista de sistemas britânico e “artivista” Heath 

Bunting. Em 1994 ele realizou seu primeiro trabalho na internet chamado Kings 

cross phone-in, onde ele convidava, através de uma webpage e lista de endereços, 

pessoas a ligarem, em um determinado dia a qualquer momento, para o número de 

36 cabines telefônicas dentro e ao redor da estação de trem Kings Cross em 

Londres. A rotina da estação foi quebrada com as ligações que criaram uma 

intervenção musical e com as conversas entre os commuters16  que circulavam e os 

estranhos do mundo todo. Pode-se dizer que o espaço público foi reconfigurado 

socialmente e auditivamente. Desde 1994, Bunting continua a criar 

trabalhos/eventos simples, contínuos e de baixa tecnologia (GREENE, 2002:132). 

O Jodi.org foi criado após a passagem de Joan Heemskerk e Dirk Paesmans 

pelas empresas como Netscape e Apple, na Califórnia. A ênfase do trabalho do 

Jodi.org é a máquina, como no slogan hacker “We love your computer”. O código 

HTML, em muitos de seus trabalhos, fica a mostra diferentemente de um webpage 

                                            
15  adaweb.walkerart.org 

16  São pessoas que, todos os dias, percorrem grandes distancias ate uma determinada cidade 
para trabalhar e que retornam as suas casas no final do dia (N.T.) 
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convencional, ou seja, a programação caracteriza o conteúdo principal.  No site 

http://404.jodi.org, os usuários podem interagir digitando qualquer coisa nas caixas 

de diálogo, porém ao digitar tudo será eliminado, uma vez que o 404 expeli as 

vogais ou insere o endereço IP do usuário na tela. Uma frase que Rachel Greene 

utilizou para sintetizar as obras do Jodi foi: “O Jodi.org fala com você e com sua 

máquina na linguagem da rede de comunicações e do hardware” (GREENE, 

2002:132). 

Por volta de 1996, as tecnologias da internet estavam se tornando um fenômeno 

cultural e econômico. A economia digital oferecia novas possibilidades financeiras, 

mesmo para acomodar os provedores. Muitos começaram a discutir se a internet 

poderia fornecer espaço para publicações alternativas e para seus criadores. Os 

sites Feed, Stim, New York Online, Word, Bianca’s Smut Shack, Suck, äda’web, 

Echo, Rhizome criavam, publicavam e divulgavam, entretanto o retorno financeiro 

era muito baixo. O que os faziam continuar era o próprio entusiasmo e um 

sentimento de que empresários, que colocavam dinheiro na rede, valorizariam o 

conteúdo que eles apresentavam. 

Em meio a definir o movimento e estruturar financeiramente os projetos, um grupo 

de net.artistas se reuniram em uma conferência chamada Net.art Per Se na Itália 

(maio de 1996), onde se debatiam questões como a especificidade da net.art, o 

controle do artista sobre a distribuição da sua obra, a obsolescência da noção de 

território, entre outros. Ainda estão disponíveis relatos on-line17 desse encontro, 

porém melhor sintetizados na página comemorativa do evento; era uma imitação da 

CNN.com18. A manchete principal era: “É impossível fazer uma net.art especifica”, 

“Arte sem comprometimento social é impossível” e “Não há mais fronteiras hoje em 

dia” são manchetes falsas que colocaram para encobrir os links para projetos de 

net.art da época (GREENE, 2002:133). 
                                            
17  www.ljudmila.org/naps 

18  www.ljudmila.org/naps/cnn/cnn.htm 



34 
 

Paródias e irreverências à parte havia certa preocupação de que a mídia e as 

empresas dominantes colonizassem a internet. 

Quase que paralelamente a Net.art Per Se, o artista nova-iorquino Paul Garrin 

iniciou o Name.space. O projeto consistiu em expandir o conjunto de componentes 

URL (.com, .net, .co.uk, .edu, .org, .jp) para que tornasse mais difícil indivíduos ou 

empresas monopolizarem os endereços da web. Garrin, Alexei Shulgin e Heath 

Bunting compartilhavam o mesmo interesse, de organizar o espaço público da rede. 

O Link X de Shulgin19 e o Own, be owned or remain invisible de Buting20 

ocorreram simultaneamente provando que embora os nomes de domínios possam 

definir características na internet, ainda sim podem existir meios interessantes de 

contextualizá-los e recuperá-los. Eles divulgaram em seus projetos de “hipertexto” 

textos pessoais de como foi a experiência de negociar um espaço extremamente 

comercializado e público. 

Alexei SHULGIN e Natalie BOOKCHIN (2005:507-512), escrevem o artigo 

“Introduction to net.art”21 (1994-1999). Nele temos uma carta - manifesto com regras 

básicas que orientariam e tornariam comum esse tipo de investigação estética. Os 

modelos de net.art se definem para os autores como uma espécie de modernismo 

definitivo, ou também se configura como o último canto das vanguardas. Eles 

mapeiam a definição do termo, as principais características e nos oferece um breve 

guia “faça você mesmo” para net.art. Destacarei alguns trechos do manifesto sobre 

a net.art . 

 

 

 

 
                                            
19  www.desk.nl 

20  www.irational.org/heath/_readme.html 

21  http://www.easylife.org/netart/ 
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 “1. A net art em um olhar 

A. O modernismo extremo 

1. Definição 

a) “net.arte” é um termo que definiu a si próprio, criado a partir 

do mau funcionamento de um software, originalmente usado para 

descrever atividades de arte e comunicação na internet. 

b) os net.artistas buscavam romper com as disciplinas 

autômatas e classificações ultrapassadas impostas a várias práticas 

ativistas... 

 

“...C. A internet após a Net.Art 

1. Um shopping, uma loja pornô e um museu. 

2. Um recurso, ferramenta, local e ponto de encontro útil para o 

artesão. 

a) Que modifica e transforma tão rápida e engenhosamente quanto 

aquele que procura consumi-la. 

b) Que não teme nem aceita rotular ou desrrotular. 

c) Que trabalha livremente, em formas completamente novas, 

juntamente com formas mais velhas e tradicionais. 

d) Que compreende a urgência da comunicação de mão dupla e de 

“muitos para muitos” em relação à representação” (2005: 507- 512). 

 

A ner.art atingiu o seu auge em 1997 e alguns dos trabalhos que fizeram parte 

deste momento foram o 7-11(lista de e-mails arquivada no 7-11.org), o Desktop is22 , 

o Form art23 , o Documenta done 24e Easylife25 estes eram trabalhos com um toque 

irreverente, já o My boyfriend came back from the war26 de Olia Lialina e o Web 

                                            
22  Curador Shulgin, www.easylife.org/desktop 

23  Curadoria de Shulgin, www.c3.hu/collection/form 

24  Vuk Cosic, www.ljudmila.org/-vuk/dx 

25  Domínio de Shulgin, www.easylife.org 

26  http://www.teleportacia.org/war/war2.htm 



36 
 

Stalker 27da I/O/D tinham um ar mais sérios (GREENE, 2002:135). 

 

     Figura 4: Desktop is.  

 

                                            
27  Organização/O/D, www.backspace.org/iod/iod4Winupdates.html 
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Figura 5: Form Art.  

 

 

 

 

 

Na mesma época começaram a surgir net.artistas mulheres, tais como: Rachel 

Baker, Beth Stryker, Josephine Bosma, Shu Lea Cheang e a VNS Matrix (leia-se 

Vênus). Uma importante precursora foi a VNS Matrix, pois ela explorava questões 

feministas. Em 1991 VNS, juntamente com uma organização formada por 

australianas, publicou seu Cyberfeminist manifesto. Segue alguns exemplos do que 
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escreviam: 

“nós somos as bocetas modernas/ anti-razão positiva/ livres 

descomprometidas implacáveis/ vemos a arte com nossas bocetas e 

fazemos arte com nossas bocetas/ acreditamos em gozo loucura 

santidade e poesia/ somos o vírus da desordem do mundo novo/ 

rompendo o simbólico de dentro/ sabotadoras do todo poderoso 

mainframe/ o clitóris é uma linha direta para matriz VNS Matrix” 28 

(GREENE, 2002:135).  

 

 

Figura 6: My boy friend came back from the war.  

 

 

Em 1997 e 1998 a net.artista Cheang produziu vários websites e também foi 

cineasta de Fresh kill (1994). Outros trabalhos que ela desenvolveu foram Buy one 

get one 29  e Brandon do Guggenheim30. O primeiro explorava a tecnologia e acesso 

                                            
28  sysx.org/vns/manifesto.html 

29  http://www.ntticc.or.jp/HoME2 

30  www.brandon.giggenheim.org 
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na Ásia, na Austrália e na África a partir da condição assumida de “cibermoradora”. 

Para ela, cibermoradora, consistia em viver a partir de uma “bento box digital”, um 

laptop e outros equipamentos que facilitariam divulgar seus achados nos servidores 

ICC. Atualmente faz parte da coleção ICC. O segundo foi o primeiro site da 

Guggenheim e levou mais de um ano para ser finalizado. Foi baseado na vida de 

Brandon Teena31 que biologicamente era mulher, mas que vivia como um homem. 

No meio on-line o site hospedou chats sobre o gênero, que mantinham diálogo com 

Cheang e sua equipe e no meio off-line havia um fórum no Theatre Anatomicum 

para performance de novas mídias e um outro sobre direito digital em Harvard que 

retomaram um caso de “ciberestupro”, onde um homem se fazia passar por mulher 

em uma sala de chat de conversa íntima. 

O ciberfeminismo não era de grande interesse para todos e quando Anne Hann 

publicou seu manifesto The vagina is the boss on the internet32 na Nettime em junho 

de 1996 foi instaurada uma guerra. Moderadores de listas aconselhavam os 

simpatizantes do ciberfeminismo a levar a discussão para plataformas de mulheres 

como o Old Boys Network33 e outros lugares. 

Olia Lialina continuou a publicar seus projetos considerados altamente elegantes, 

superando muitos de seus colegas homens. Seus trabalhos mais conhecidos foram 

My boy friend came back from the war 34e War, sendo este último discutido por Lev 

Manovich no ensaio Behind the screen sobre as várias influências características 

dos net.artistas russos. 

 

 

                                            
31  www.brandon.guggenheim.org 

32  http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9706/msg00119.html 

33  www.nettime.org/oldboys 

34  http://www.teleportacia.org/war/war2.htm 
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A net.art foi demonstrada de uma forma original no projeto Desktop is, onde 

participantes mostravam a área de trabalho (desktop) de seus computadores. Eles 

apresentavam desde intimidades pessoais como bakerssexuality35, maravilhosos 

arranjos iconográficos para a área de trabalho, como por exemplo, a do Matt36. 

Ainda neste mesmo período, muitas pessoas utilizaram-se de identidades de 

outras pessoas, fictícias ou até mesmo do anonimato para publicar textos e clonar 

sites. Os casos mais conhecidos foram os textos publicados na Nettime e Rhizome 

com os nomes dos críticos Timothy Druckery e Peter Weibel através da utilização 

furtiva de seus e-mails, a criação de uma lista de discussões por um fictício Keiko 

Suzuki tomando para si o nome 7-11 que era dedicado ao irracional e ao excessivo 

e a clonagem do site Documenta X pelo artista esloveno Vuk Cosic. 

Cosic utilizou um programa robô para copiar o site depois que soube que este 

seria desativado. Ele achava o site pretensioso e institucional de mais para deixar 

passar em banco. A imprensa o aviltou chamando de “hacker do leste Europeu”. O 

artista comentou que o site roubado do Documenta era seu ready-made, e 

proclamou que os net.artistas são “os filhos ideais de Duchamp” (GREENE, 

2002:139). 

Outro trabalho do mesmo período foi intitulado por Rachel Greene (2004:139) de 

“... o trabalho de arte mais ambicioso de 1997...” Ele veio da organização I/O/D, com 

o lançamento de um navegador. O Web Stalker lê o HTML diferentemente dos 

outros navegadores (Netscape Navigator e Internet Explorer da Microsoft). Ele 

mapeia os links externos de qualquer página HTML predeterminados. Rachel 

resume: 

 

 

                                            
35  Sobre a sexualidade de Rachel Baker http://www.irational.org/tm/desktop.gif 

36  M@, http://www.easylife.org/desktop/desktops/M@.jpg 
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“O navegador da I/O/D investiga o espaço entre as webpages. De 

uma perspectiva mais ampla, o Web Stalker assinalou uma mudança 

paradigmática na net.arte: as webpages passaram repentinamente a 

ser muito elaboradas; os aplicativos da rede de comunicações eram 

a grande novidade” (2002:140). 

 

No ano seguinte, em 1998, houve muitas mudanças nas webpages e muitas delas 

sofreram pressão para conter seu conteúdo volátil e para se auto-superarem. Foi o 

caso de e-zine Biotech hobbyist de Heath Bunting e Natalie Jeremijenko37 onde os 

artistas disponibilizavam receitas de como clonar pele humana em casa. Mark 

Napier criou o Digital landfill e o Shredder que removiam partes de qualquer 

webpage de seu código HTML, tanto destruíndo-o e jogando-o numa pilha de lixo de 

componentes de outras páginas (Landfill) quanto reconfigurando-o em um novo 

design (Shredder). 

Ainda em 1998, a Mongrel lançou o shareware chamado Heritage gold38. Ele foi 

baseado nos comandos e ferramentas no Adobe Photoshop como “aumentar”, 

“nivelar”. O Heritage gold era impregnado de significados raciais e sociais como 

“Definir Raça”, “Colar na pele hospedeira”, “Girar visão do mundo”, permitindo o 

usuário adicionar, modificar ou reduzir os níveis e os tons da etnicidade, de chinês a 

africano, de indiano oriental a caucasiano, em suas próprias fotos. 

 

“Você pode inventar uma nova família... pode fazer alguém imigrar 

ou ser repatriado”, esta é a frase que o membro do Mongrel, Graham 

Hardwood, descreve as habilidades do programa com distribuição 

gratuita para testes.” (GREENE, 2002:141) 

 

                                            
37  www.irational.org/bio-tech 

38  www.mongrel.org.uk/heritagegold 
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Outro trabalho semelhante ao Heritage Gold foi o Neotmat39. Foi criado em 1999 

pelo artista Maciej Wisniewski. Ele unia palavras e imagens produzindo colagens 

únicas, diferentemente das ferramentas de buscas normais. 

Dada a importância e o reconhecimento à net.art pelo seu crescimento, em 1999 

ela foi incluída na Bienal Whitney com vários projetos, dentre eles os trabalhos de 

Fakeshop, Annette Weintraub, Ben Benjamin, Ken Goldeberg, Mark Amerika e 

®™ark e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39  www.netomat.net 
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1.1.3 - Web arte do mundo no Brasil 

 

 

1.1.3.1 - Bienal Internacional de Arte de São Paulo  
 

No Brasil, um local que expõem projetos de web art é a Bienal Internacional de 

Arte de São Paulo. 

Criada pelo Museu de Arte Moderna, a 1ª Bienal Internacional de São Paulo foi 

inaugurada no dia 20 de outubro de 1951, em um pavilhão no Parque Trianon, na 

Avenida Paulista onde hoje temos o MASP, e contou com 1.854 obras, geralmente 

trabalhos de grandes proporções, representados por 23 países. É também uma das 

responsáveis por projetar obras de artistas internacionais e nacionais e por refletir as 

tendências do cenário artístico global. 

Foi idealizado por Francisco Matarazzo Sobrinho, conhecido como Ciccillo 

Matarazzo com inspiração na Bienal de Veneza. A iniciativa colocou o Brasil no 

circuito internacional dos maiores eventos de arte.  

A 1ª Bienal causou grande impacto na cidade e nas artes do Brasil. Segundo 

Ferreira GULLAR:  

“a Bienal teve importância decisiva no desenvolvimento da arte 

concreta brasileira. “Unidade Tripartida”, a escultura do suíço Max Bill 

que ganhou o prêmio máximo de escultura, por exemplo, influenciou 

diversos e importantes artistas locais. “O escultor Franz Weissmann 

era figurativo quando conheceu “Unidade Tripartida”, depois aderiu 

ao neoconcretismo”, relatou Gullar no livro “Projeto construtivo 

brasileiro na arte40””.  

 

                                            
40 http://entretenimento.uol.com.br/arte/bienal/1951/ 
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As obras que vieram para a Bienal sofreram críticas rígidas do importante crítico 

de Mário Pedrosa e outros. PEDROSA afirma que: 

 

“A Escola de Paris está presente no figurativismo mitigado de Roger 

Chastell e nas preocupações quase abstratas de Jean Bazaine. Os 

sub-Picassos e os sub-Matisses de todo o mundo significam o 

passado, portanto estão distantes da sensibilidade de hoje” 41. 

 

A 1ª edição marcou presença brasileira no calendário internacional dos grandes 

eventos de arte e a 2ª edição validou sua importância. A segunda Bienal foi 

inaugurada em dezembro de 1953 e estendeu-se até fevereiro 1954 para integrar os 

festejos do quarto centenário da cidade de São Paulo, também dirigida por Ciccillo 

Matarazzo.  

Ao todo foram 33 países, 3.374 obras e foi montada em dois pavilhões no 

conjunto de prédios projetados por Oscar Niemeyer para o parque do Ibirapuera.  

A 2ª Bienal de São Paulo trouxe salas especiais sobre o cubismo francês, o 

futurismo italiano, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Piet Mondrian e De Stijl, Alexander 

Calder, Henry Moore, James Ensor e Giorgio Morandi. Foi apresentada ao público 

brasileiro a escola alemã Bauhaus com uma sala dedicada aos principais trabalhos 

de Walter Gropius, um dos fundadores da Bauhaus. A sala da Noruega trouxe 

pinturas e gravuras de Edward Munch.  

Pablo Picasso foi o grande destaque da edição, que teve uma sala com 51 telas 

de todas as suas fases. Por conta disso, esta edição, ficou conhecida como a 

“Bienal da Guernica”, em referência ao mais importante trabalho do espanhol que 

esteve presente na mostra.  

Desde 1957 a exposição ocorre no Pavilhão Ciccillo Matarazzo do Parque do 
                                            
41 http://entretenimento.uol.com.br/arte/bienal/1951/ 
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Ibirapuera, conhecido como o Prédio da Bienal.  

Passados 51 anos da sua inauguração, a 25ª edição é considerada uma das três 

mais importantes do gênero no mundo, reuniu 190 artistas de um total de 70 países. 

A curadoria-geral do evento foi de Alfons Hug e a curadoria da representação 

brasileira foi de Agnaldo Farias.  

A 25ª Bienal, cujo tema foi “Iconografias Metropolitanas”, recebeu uma grande 

quantidade de trabalhos em fotografia, vídeo, vídeoinstalação e projeção e foi 

dividida em cinco segmentos principais: “11 Metrópoles”, “Representações 

Nacionais”, “Núcleo Brasileiro”, Salas Especiais e “Net-Art”. A exposição “11 

Metrópoles” reuniu a produção artística mundial com ponto inicial em 11 metrópoles: 

São Paulo, Caracas, Nova Iorque, Joanesburgo, Istambul, Pequim, Tóquio, Sidney, 

Londres, Berlim e Moscou. Cada metrópole foi representada por cinco artistas da 

respectiva localidade. A 12ª cidade, chamada de “Cidade Utópica”, trouxe 

idealizações de artistas selecionados pelo curador que formou “o desenho de uma 

utopia”, segundo Hug. Destacaram-se nessa edição a iraniana Shirin Neshat; o 

vietnamita Jun Nguyen; Stan Douglas do Canadá; Anri Sala, da Albânia; e o 

fotógrafo alemão Andreas Gursky. 

Dada a diversidade do evento, um trabalho de destaque internacional de net art, 

foi o “The Central City” 42 do artista britânico Stanza. A obra é uma espécie de 

labirinto onde há mais de trinta secções. Cada uma delas contém diferentes bandas 

sonoras e montagens de imagens de Londres geradas pelo computador e 

eventualmente controladas pelo usuário. The Central City é uma experiência 

interativa de cidade que inclui redes informatizadas contrastando com a grade de 

redes orgânicas e urbanas. Communimage43 um projeto artístico na internet iniciado 

em julho de 1999 por CALC (espanhol) & Johannes Gees (suíço). Desde então, 

                                            
42  www.thecentralcity.co.uk 

43  http://www.communimage.ch/esp/index.html 
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conta com 15 mil contribuições (imagens), mais de 1.400 pessoas (artistas ou não) e 

mais de 80 países. Trata-se de uma imagem colaborativa, um mapa-múndi 

interativo, constituído por milhares de outras imagens que, juntas, formam um 

mosaico sempre em expansão. 

 

Figura 7: The Central City.  
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      Figura 8: Communimage.  

 

Parole44 é um projeto do Gruppo A12, Udo Noll e Peter Scupelli. É uma espécie 

de dicionário dinâmico da cidade contemporânea, ou pelo menos esta era a intenção 

quando foi lançado em junho de 2000, por conta da 7ª Exposição Internacional de 

Arquitetura na Bienal de Veneza, Itália. Atualmente cerca de 900 palavras 

relacionadas com a transformação da paisagem urbana são organizadas em uma 

base de dados de hipermídia juntamente com mais de 1.000 links para e da internet. 

Alguns elementos independentes constituem o seu mosaico fragmentado, tais como: 

imagens, textos, citações, observações, fragmentos de texto, links para sites 

externos, vídeos, sons e webcams. Atua como uma plataforma aberta de 

                                            
44  http://parole.aporee.org/work/index.php3?char=u 
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informação, discussão, arquivo, coletor de dados, é um lugar onde uma grande parte 

do material incluído é diretamente fornecida pelos seus utilizadores. Ele estabelece 

um permanente e instável mapeamento fluido da real condição urbana em todo o 

mundo, observando as variações e alterações na linguagem e no discurso de várias 

disciplinas. Neologismos, gírias termos, teorias, projetos utópicos, apelidos 

atribuídos a sites específicos, urbanismo, arquitetura, antropologia, arte 

contemporânea são alguns dos variados materiais que constitui a obra. A natureza 

de Parole é de permanente instabilidade e despossuído de qualquer hierarquia e 

está sujeito a mudanças e alterações imprevisíveis. 

 

Figura 9: Parole.  

 

 

Outros web artistas internacionais que fizeram parte dessa edição, sob curadoria 

de Rudolf Frieling do Centro de Arte e Tecnologia de Mídia de Karlsruhe na 

Alemanha foram: Bunting & Lialina45, Carol Flax & Trebor Scholz46, Francesca da 

                                            
45  http://www.teleportacia.org/swap 
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Rimini47, Jody Zellen com Ghostcity48, Kristin Lucas49, Marina Grzinic & Aina Smid50e 

Shi Yong51.  

No âmbito de obras nacionais, uma das que participaram desta edição foi 

Desertejo52 Gilbertto Prado. Nela, o artista explora poeticamente a extensão 

geográfica, rupturas temporais, a solidão, a constante reinvenção e a propagação de 

pontos de encontro e partilha. O projeto se dá da seguinte forma: “Ao entrar” no 

ambiente virtual, o viajante encontra uma caverna cujo teto cai pedras suavemente. 

Qualquer uma delas é clicável. Após o clique, o viajante é transportado para um 

novo ambiente, no qual carrega essa pedra. Poderá então depositá-la em algum dos 

montes (apaicheta) presentes nos diferentes espaços. A pedra constituirá um marco 

da passagem desse viajante e ficará como uma indicação, para outros, de que ele 

esteve ali. Mas a entrada nesse ambiente pode acontecer de três formas diferentes. 

Ao clicar sobre uma pedra na caverna, o viajante poderá ser transportado como uma 

onça, uma cobra ou uma águia. Ele poderá andar arrastar-se ou voar sobre o 

ambiente, como em um sonho xamânico, mas não saberá de antemão que forma 

assumirá nesse novo espaço. Os ambientes são compostos de paisagens, de 

fragmentos de lembranças e de sonhos, sendo navegável em três rotas distintas que 

se entrecruzam e se alternam, que se encadeiam e se compõem em diversos 

percursos oníricos: 

 

                                                                                                                                        
46  http://www.carolflax.net/ 

47  http://www.thing.net/~dollyoko/title.htm 

48  http://www.ghostcity.com 

49  http://www.diacenter.org/lucas/ 

50  http://www.ljudmila.org/quantum.east 

51  http://www.shanghart.com/artists/shiyong/syw/index.htm 

52  http://www.itaucultural.org.br/desertesejo/ 
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“1. Ouro é a zona do silêncio. Nesse primeiro ambiente, a navegação 

é solitária.  

2. Viridis é o espaço do céu e cores. Nele, o viajante vê sinais da 

presença de outros, mas sem ter contato direto com eles.  

3. Plumas é o eixo dos sonhos e das miragens. Nesse ambiente, o 

viajante interage diretamente com outros, via chat 3D. É a zona do 

contato e da partilha entre os avatares dos diferentes usuários” 53. 

 

 

Figura 10: Desertejo.  

 

 

Outra obra nacional apresentada nessa edição foi “Mediamorphose54 de Roberto 

                                            
53  http://www.cap.eca.usp.br/wawrwt/version/textos/texto03.htm 

54  www.mediamorphose.org 
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Cabot. Era uma instalação que combinava meios tradicionais da pintura 

contemporânea e técnicas digitais de rede. Ela pretendia revelar as contradições dos 

mecanismos através dos quais nós percebemos nosso entorno imediato, o contexto 

urbano. Na instalação, o usuário era confrontado com a impossibilidade de 

descodificação de uma parede pintada e imagem a partir da observação direta. Esta 

imagem era interpretada através da intervenção de uma câmera digital instalada em 

perspectiva. A câmera capturava imagens dos usuários do espaço expositivo – com 

uma pintura em anamorfose ao fundo – e simultaneamente as projeta em outro 

ambiente, mostrando ao fundo, o que antes não era inteligível: um batalhão de 

soldados em torno do usuário. As imagens capturadas eram disponibilizadas 

instantaneamente em um site. Possibilitava também o acesso à imagem de todos os 

usuários do espaço, organizados por dia e hora de inclusão no banco de dados. 

Atualmente o trabalho encontra-se off-line.  

Diana Domingues teve sua participação marcada com a obra “INSN(H)AK®ES”55. 

É um sistema interativo que utiliza robótica, sensores e redes de comunicação. O 

seu formato é uma cobra/robô com uma web câmera acoplada que transmite em 

tempo real cenas de um serpentário onde foi colocado. Os comandos do robô são 

ativados a distância - por participantes remotos conectados via rede - e executa 

várias trajetórias e colabora para a vida das cobras dando-lhes alimento e água. O 

site favorece uma ação colaborativa por rede utilizando a telepresença e a 

telerobótica. Cada participante através de ações que colaboram para vida do site e 

para a vida natural do ambiente ecológico. A equipe responsável por esse projeto é 

composta por artistas, biólogos, o pessoal da informática e da automação.  

Segundo os biólogos do Museu de Ciências Naturais da Universidade de Caxias 

do Sul “INSN(H)AK®ES” tem uma grande importância para a educação ambiental. O 

site possibilita a “aproximação virtual e faz com que as pessoas possam 

responsabilizar-se por aspectos de bem-estar das cobras, tal como ofertar-lhes água 
                                            
55  http://artecno.ucs.br/insnakes/snake 
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e alimento” 56 o que leva a participarem do projeto.  

 

Figura 11: INSN(H)AK@ES.  

 

 

Outros brasileiros que marcaram presença nesta edição, sob curadoria de Cristine 

Mello, foram: Kiko Goifman & Jurandir Muller, Lucia Leão57, Lucas Bambozzi58, 

Giselle Beiguelman59·, Artur Matuck60, Enrica Bernardelli e Ricardo Barreto61. 

A Bienal não foi a única a expor esse tipo de arte. O FILE e o Vídeo Brasil 

também ajudaram a abrigar e a disseminar essa nova tendência. 

                                            
56  http://artecno.ucs.br/insnakes/conceito.html 

57  www.lucialeao.pro.br/mirror.htm 

58  www.comum.com/diphusa/meta 

59  http://www.desvirtual.com 

60  www.teksto.com.br 

61  http://www.satmundi.com 
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1.1.3.2 - FILE 

  
Toda essa revolução e crescimento internacional, no modo de criar e interagir 

com a arte e a tecnologia veio refletir nas artes feitas para as redes no Brasil. 

Os artistas brasileiros, com sua incessante busca por algo inovador, deram mais 

um salto na fusão da arte com outros meios tecnológicos. Surge então o FILE62, um 

dos maiores festivais de arte e tecnologia do Brasil e da América latina na 

atualidade. O festival reúne produções artísticas no campo das artes eletrônicas e 

digitais em um contexto mundial. Sua primeira edição ocorreu em 2000, no Museu 

da Imagem e do Som, em São Paulo. 

Um dos trabalhos convidados para esta edição foi o site Corpos63 do grupo 

Corpos informáticos. Em 1996, o grupo desejando ter independência em suas 

pesquisas sobre as possibilidades da rede mundial de computadores, criou o site. 

Eles relatam a obra informando que: 

 

 

“Queríamos e ainda queremos um site-arte, não um site sobre arte, 

mas um site que fale a linguagem da rede mundial de computadores, 

com os instrumentos da rede, espaço interativo, arte, comunicação, e 

não informação...Quando entramos hoje em web-sites, percebemos 

que essa linguagem, tão nova, já está estereotipada. Muitos sites 

copiam a estética de criação sobre suporte-papel, copiam soluções 

de apresentação de jornais, revistas e livros. E se copiam entre si. 

Ressentimos que há uma grande necessidade de pesquisa nesse 

domínio. Como colocamos, outras técnicas passaram mais ou menos 

pelo mesmo processo, isto é, elas nasceram copiando outras 

técnicas até chegarem a encontrar suas especificidades enquanto 

                                            
62  Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. http://www.file.org.br/ 

63  www.corpos.org 
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linguagem capaz de arte. É agora o momento de fazer pesquisas nas 

linguagens da rede mundial de computadores” 64. 

 

Figura 12: Corpos. 

 

Desde o início do FILE, surgiram várias categorias e muitas delas foram 

incorporadas e outras foram abandonadas, tais como: Web art, Net art, Web Design, 

Vida Artificial, Java Art, VRML, e-filmes, Simulação e Modelagem, Animação 

Interativa, Hipertexto, Web Filme Interativo, Panoramas, Software Art, Code Art, 

Code Poetry, Minimal Code, Programing Languages, Existing Software 

Manipulations, Artistic re-packaging, Generative Art, Algorithmic Audio, Software Art, 

Instalações interativas, Sound art, Game art, Animações Computadorizadas, 

Inteligência Artificial, Screenings. 

Por ser um festival de diversidade da cultura digital, FILE abriga vários festivais 

simultaneamente e que no ano de 2008 se constituiu de: festival de arte eletrônica, 

festival de games, festival de cinema digital, festival de cinema documental, festival 

de música eletrônica, festival de inovações, festival de grafites eletrônicos. 

                                            
64  http://www.corpos.org/papers/10%20ok%20www%20apos%20conceicao.html 
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A frase que apresentou o festival de arte eletrônica, onde a mídia arte estava 

inserida foi: 

 

“Imagine uma internet que não seja só de lojas on-line, serviços de 

home banking, emails e grandes portais. As novas mídias podem ser 

muito mais que somente sua função original. A Mídia Arte mostra 

como “amolecer” a rigidez da funcionalidade e criar um ambiente de 

criatividade e problemáticas artísticas. Este universo, muito menos 

pragmático que aquele do uso comum da rede, está disponível a 

poucos cliques de sua página inicial. Descubra como desconstruir as 

rotinas e participar de um movimento cultural globalizado em Mídia 

Arte” 65. 

 

Foram apresentados cerca de 30 trabalhos brasileiros nesta categoria, dentre eles 

“Freakpédia - A verdadeira enciclopédia livre” 66  de Fábio Oliveira Nunes (FON) e 

Edgar Franco. Este trabalho é um site de web arte com tecnologia wiki, o que 

permite a edição de conteúdos e publicações de forma instantânea na rede internet. 

A idéia surgiu em reação a Wikipédia, pela sua autodenominação de ser uma 

“enciclopédia livre” e por manter os mesmos padrões de “rigor” em relação ao que 

realmente é importante e enciclopédico. A Freakpédia é orientada por verbetes sem 

qualquer importância. Tudo que nela estiver é assumidamente sem importância. 

 

                                            
65  http://www.file.org.br/ 

66 http://www.freakpedia.org/ 
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Figura 13: Freakpédia.  

 

 

Temos também o trabalho de Andrei Thomaz chamado Cubos de Cor67. Ele se 

apresenta como um jogo baseado em texto, onde o visitante recebe instruções de 

como se movimentar digitando no centro do trabalho palavras como para frente, 

direita, esquerda, etc. Logo no início, onde o jogador se encontra, descreve-se como 

um cubo completamente branco e a cada movimento do cubo é relativo ao cubo 

anterior com diferenças de cor. Andrei diz que: “Nosso objetivo ao utilizar descrições 

relativas, foi o de dificultar o estabelecimento de referências espaciais” 68. As saídas 

do jogo se compõem por seis cores absolutas que ao digitar “sair” o jogador verá 

uma animação gerada ao longo do seu percurso. No site69 do artista podemos 

encontrar vários trabalhos que exemplificam a web arte. 

 

                                            
67  http://www.andreithomaz.com/arte/color_cubes/ 

68  http://www.andreithomaz.com/arte//tabela_pt.htm 

69  http://www.andreithomaz.com/arte/tabela_pt.htm 
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Figura 14: Cubos de Cor.  

 

 

Outro trabalho que fez parte do FILE foi Locative Painting70 Martha Carrer Cruz 

Gabriel71. O trabalho consiste em uma pintura na tela do computador onde as 

pinceladas são criadas pelos participantes de acordo com suas posições geográficas 

pelo CEP. A partir desse processo gerava-se então uma mídia locativa. Este 

trabalho se desenrolava da seguinte forma: O participante escolhia a cor da 

pincelada e ela era pintada a partir do local da participação anterior até a posição do 

participante na tela. Depois de interagir, a pessoa recebia a imagem da pintura por 

e-mail, o que incluía sua pincelada em destaque com o seu nome escrito. Ele 

também enviava um SMS para o celular do participante, quando o contexto do 

evento assim permitia. Cada participante criava uma pincelada baseada em sua 

localização geográfica. Isto possibilitava que elas se conectassem criando assim 

uma multitude de caminhos cruzados. O Locative Painting criava uma pintura 

comunitária que intercambiava e cruzava caminhos que talvez nunca existissem. O 

trabalho pretendia criar uma reflexão sobre a facilidade de ser localizado 
                                            
70  http://www.locativepainting.com.br/flash.html?opcao=1&linguagem=PT 

71  http://www.martha.com.br 
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independentemente de qualquer dispositivo tecnológico e de extrair de algumas 

maneiras a poética revelada pelas localizações e suas conexões digitais 

emergentes. 

 

Figura 15: Locative Painting.   
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1.1.3.3 - Videobrasil 
 

A primeira edição do Videobrasil72 foi realizada em 1983 e reuniu uma grande e 

precursora safra de artistas nacionais, documentaristas e realizadores de vídeo. Nos 

anos que se seguiram, o evento crescia e desenvolvia em duas direções 

importantes. A mostra competitiva se dirigia para o mapeamento da arte eletrônica 

do sul geopolítico do mundo; e a programação acompanha a evolução rápida do 

meio eletrônico, que se uni à produção contemporânea e se desmembra em uma 

enorme variação de manifestações, como instalações, live performances, obras 

interativas e intervenções. 

A partir de 1992 passa a ser realizado pelo SESC São Paulo e o Festival 

Internacional de Arte Eletrônica se consolida como referência internacional para a 

arte do sul e lugar privilegiado de observação da produção contemporânea. 

Realizado no SESC Pompéia e em outras unidades do SESC São Paulo, o festival 

trouxe a São Paulo artistas como Bill Viola, Gary Hill e Coco Fusco (EUA), Peter 

Greenaway (Grã-Bretanha), Marcel Odenbach (Alemanha), Akram Zaatari (Líbano), 

Fabrizio Plessi (Itália), Robert Cahen (França), Eder Santos, Chelpa Ferro, Waly 

Salomão, Detanico e Lain, Arthur Omar e Marco Paulo Rolla (Brasil). 

Na década de 2000 o Festival afirma seu caráter curatorial. A partir da 13ª edição, 

o evento girou em torno de temas que originaram da observação de questões e 

tendências contemporâneas, a exemplo de Deslocamentos (2003) e Performance 

(2005). Esta nova configuração favoreceu a expansão das atividades reflexivas do 

Festival. 

Giselli Beiguelman, Marcus Bastos e Rafael Marchetti tiveram sua obra Web 

Paisagem073 apresentada no Videobrasil. Paisagem0 é uma máquina de samplear 

                                            
72  É uma organização de interesse público que se dedica a fomentar, difundir e mapear a arte 
eletrônica do circuito sul. 

73  http://paisagem0.sescsp.org.br 
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que permite a produção de visões do nordeste a partir de mixagem de todos os 

sons, imagens, vídeos e textos de seu banco de dados. Todas as mixagens são 

disponibilizadas on-line e podem ser enviadas por e-mail, além de adicionadas ao 

seu banco de dados. Este processo gera criações coletivas de imagens multimídia 

sobre o nordeste brasileiro como princípio de uma cultura de reciclagem. Idéias de 

Brasil, flora, fauna, símbolos nacionais, causos, personagens entre outras classes, 

trazem registros dos seminários preparatórios do projeto Paisagem0, trechos de 

obras fundamentais, como os Sertões e Casa Grande e Senzala, imagens e dados 

sobre a caatinga, a mata atlântica, folclore, mitologias contemporâneas—bundas, 

férias, indústria do Carnaval, etc.—depoimentos sobre o tropicalismo, cinema novo, 

Mangue Beat, enfim, várias partes que permitem pensar, recompor e samplear a 

idéia de “nordeste em todo lugar”.  

Segundo os autores o site: 

 

“Trabalha com uma paisagem negativa, desconstrutiva e 

desconstruída. Na home page, encontra-se o nada/tudo do branco e 

seus incontáveis pontos derivados em que se propõe uma situação 

inusitada: reconstruir a paisagem pela recomposição permanente dos 

fragmentos de nossa história cultural. Severinos, sertanejos, 

suburbanos, corruptos, globalizados, insiders e eruditos, convivem 

aqui com o que temos de mais sórdido e sublime, da favela à 

natureza e vice-versa, ao que nos define e “desdefine” histórica, 

antropológica e economicamente...Não se trata de mais uma 

exposição virtual...” 74 

 

 

                                            
74  http://paisagem0.sescsp.org.br 
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 Figura 16: Paisagem 0.  
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1.2 - Web design   

 

 

1.2.1 – Histórico: onde partimos e aonde chegamos 

 

A compreensão do que é web design é de grande importância para tentar definir, 

identificar e posteriormente comparar os temas em questão. 

Primeiramente precisamos saber seu passado, sua origem e de onde deriva, para 

que no presente possamos entender o seu significado, suas características e sua 

utilidade. 

Web design é um vocábulo novo e por conta disso será necessário analisar 

separadamente as palavras que o compõe. 

Iniciaremos pela palavra design. Ela tem origem da palavra inglesa design e da 

latina “designo”. Possui o sentido de designar, indicar, representar, marcar e 

também pode significar invento, planejamento, projeto e configuração. Podemos 

dizer que é a combinação da práxis e da teoria com a finalidade de dar forma a 

artefatos considerando projetos previamente elaborados com uma finalidade 

especifica e objetiva. É um campo de tarefas especializadas de caráter técnico e 

científico artístico e criativo que tem como objetivo organizar, classificar, planejar, 

projetar, sistemas de informação, objetos bi e tridimensionais, virtuais, ambientes ou 

espaços para produção industrial ou artesanal (COELHO, 2008:187). 

Segundo COELHO: 

“O processo de configuração, portanto, leva em conta fatores 

estéticos e extra estéticos no estabelecimento de parâmetros - 

critérios pelos quais ele será considerado adequado, ou não, para 

uma finalidade específica de trabalho -, sem perder de vista a relação 

com o ser humano, no aspecto de uso ou de PERCEPÇÃO, 

buscando atender NECESSIDADES e contribuir para o bem-estar e 
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CONFORTO individual e/ou coletivo.” (COELHO, 2008:188) 

 

Estudos indicam que o significado desta palavra vai além do representar, indicar 

ou inventar. Para FLUSSER: 

 

“Em inglês, a palavra design funciona como substantivo e também 

como verbo (circunstância que caracteriza muito bem o espírito da 

língua inglesa. Como substantivo significa, entre outras coisas, 

“propósito”, “plano”, “intenção”, “meta”, “esquema maligno”, 

“conspiração”, “forma”, “estrutura básica”, e todos esses e outros 

significados estão relacionados a “astucia” e a “fraude”. Na situação 

de verbo - to design - significa entre outras coisas “tramar algo”, 

“simular”, “projetar”, esquematizar”, “configurar”, “proceder de modo 

estratégico” (FLUSSER, 2007:181).  

 

Flusser analisa o significado que a palavra adquiriu no discurso atual. Para ele a 

palavra design ocorre em um contexto de astúcias e fraudes. Portanto o designer é 

um conspirador malicioso que se dedica a gerar armadilhas (2007:182). 

Outros termos bastante significativos que aparecem nesse contexto são as 

palavras “mecânica” e “máquina” que significa mecanismo que tem por objetivo 

enganar, ou seja, uma armadilha, técnica (techné) em Greco significa arte, porém 

equivalente latino do termo techné é ars que significa “manobra”. Ars é articulum 

(pequena arte) algo que gira em torno de algo como articulabilidade ou agilidade. 

Könner em alemão significa artista, alguém que é capaz de fazer algo, pois a palavra 

arte Knust é um substantivo que deriva do verbo “poder”, können, no sentido de 

fazer algo (2007:182 - 183). 

Essas explicações, de certa forma, mostram por que a palavra design tomou o 

espaço que lhe é atribuído no discurso contemporâneo. Portanto as palavras design, 

máquina, técnica, ars e knust estão profundamente ligadas, pois todos derivam de 
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uma mesma existência. A cultura moderna separou o mundo das artes, da técnica e 

das máquinas, de modo que se dividiu em dois ramos: o ramo científico 

(quantificável) e o ramo estético (qualificado). 

Essa separação começou a se tornar insustentável no final do século XIX. A 

palavra design entrou nessa brecha como uma espécie de ponte entre esses dois 

mundos. E isso foi possível porque essa palavra exprime a conexão interna entre 

técnica e arte. E por isso design significa aproximadamente aquele lugar em que a 

arte e técnica (e, conseqüentemente, pensamento, valorativo e científico) caminham 

juntas, com pesos equivalentes, tornando possível uma nova forma de cultura 

(FLUSSER, 2007:183 - 184). 

Em suma, o design que esta por trás de toda a cultura se traduz em, “com 

astúcia”, nos modificar de simples mamíferos treinados pela natureza em artistas 

livres (FLUSSER, 2007:184). 

Diversas definições concordam que design trata de uma atividade que gera 

projetos em planos, esboços ou modelos. Assim como a arquitetura e a engenharia 

o design costuma projetar determinados tipos de artefatos móveis e por vezes as 

práticas se misturam. Distinguir design de outras atividades que gerem artefatos, tais 

como artes plásticas, artesanato e artes gráficas tem sido uma tarefa difícil para 

alguns definidores de conceitos, pois alguns designers desejam se distanciar do 

fazer artesanal ou artístico (DENIS, 2000:17). 

Atualmente design, artesanato e arte têm muito em comum e muitos designers 

começam a resgatar o fazer manual. Um dos marcos histórico para a caracterização 

do design foi à passagem de um tipo de fabricação em que um indivíduo concebe e 

executa para outro em que existe uma separação visível entre projetar e fabricar. 

Pelos conceitos tradicionais a diferença entre design e artesanato consiste no fato 

de que o design se limita a projetar o objeto para ser fabricado por outras mãos ou 

por meios mecânicos. Em suas pesquisas, DENIS nos diz que: 
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“Boa parte dos debates em torno da definição do design acabam se 

voltando, portanto, para a tarefa de precisar o momento histórico em 

que teria ocorrido essa transição. A principal dificuldade para a 

aplicação do modelo tradicional que define o design, como ‘a 

elaboração de projetos para a produção em serie de objetos por 

meios mecânicos’ reside no fato de que a transição para este tipo de 

fabricação não ocorreu de forma simples ou uniforme.” (2000:17)  

 

A produção dos impressos no século 15 na Europa supre todos os quesitos como 

objetos fabricados em série por meios mecânicos com etapas distintas de execução 

e projeto e padronização. Isso ocorreu também na fabricação mecanizada de 

relógios no final do século 17 e no século 18 houve uma distribuição de etapas dos 

processos envolvidos na fabricação de um único objeto. O primeiro emprego 

registrado da palavra designer foi pelo Oxford English Dictionary no século XVII 

(DENIS, 2000:17). 

Até o século 19 a utilização do termo não era freqüente, quando surge um grande 

número de trabalhadores se intitulando designers, primeiramente na Inglaterra e 

depois em outros países da Europa. Esse período correspondeu à primeira 

Revolução Industrial onde se caracterizou pela grande divisão intensiva do trabalho 

e que sugeriria a necessidade do design como uma das etapas do processo 

produtivo e para isso teria que encarregá-la a um trabalhador especializado, como 

acontece em qualquer sistema de industrial de fabricação. Os primeiros designers 

emergiram de dentro do processo produtivo e eram geralmente operários 

promovidos (por ter mais experiência ou habilidade) a uma posição de controle e 

concepção relativo a outras etapas do processo de trabalho. O processo de 

evolução do operário a um profissional liberal, separado da experiência produtiva 

industrial a um habilitado a gerar projetos de maneira genérica foi longo e deu início 

com a organização das primeiras escolas de design do século 19 e continuou ao 
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longo do século 20. Para alguns historiadores, só é digno de ter o apelido de 

designer o profissional com formação superior, porém isso se deve mais a questões 

corporativas e ideológicas do que a qualquer fundamento baseado apenas em 

experiências (DENIS, 2000:18). 

Alguns dizem que a verdadeira história do design iniciou-se em 1907 com a 

Deutscher Werkbund75 (Confederação Alemã do Trabalho) e que a partir de suas 

atividades destacariam vultos como o arquiteto alemão Peter Behrens76. Werkbund 

tinha como meta principal a cooperação entre a arte, indústria e ofícios artesanais; a 

imposição de novos padrões de qualidade na indústria; a divulgação dos produtos 

alemães no mercado mundial; a promoção da unidade cultural alemã e pregava a 

reforma social e cultural através do desenvolvimento da indústria moderna e não 

através de um retorno a valores ruralistas e pré-modernos. Em suma, funcionava 

como um fórum reunindo empresários, artistas, políticos, arquitetos e designers em 

torno de encontros e exposições de tempos em tempos. Foi extinta em 1934 em 

conseqüência da chegada do Partido Nacional Socialista, mas ressuscitada em 1947 

e existe até hoje (DENIS, 2000:112). 

Muitos pensavam em buscar um estilo unificado e adequado ao novo século e 

isso culminou nas manifestações internacionais do Art Nouveau. Dentro desse estilo 

existiam duas soluções distintas: a primeira defendia o uso das formas orgânicas 

extraídas da representação realista ou convencional da natureza e a segunda 

promovia a geometrização das formas caminhando para motivos abstratos e/ ou 

lineares. Ambas estéticas se chocaram com o surgimento - das auto denominadas 

vanguardas - do Futurismo, do Construtivismo, do Neo-neoplasticismo e do Cubismo 

durante as primeiras décadas do século 20. Os principais movimentos vanguardistas 

                                            
75  Organização pioneira na promoção do design como elemento de afirmação da identidade 
nacional. 

76  Tornou-se celebridade através dos seus projetos para a empresa de eletricidade Allgemeine 
Elektrizitäts Gesellschaft (AEG) 
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tinham abraçado valores estéticos como: máquinas e objetos industrializados, 

abstração formal e a geometrização euclidiana, a ordem matemática e a 

racionalidade, a disposição linear e/ou modular de elementos construtivos, a síntese 

das formas e a economia na configuração, a otimização e a racionalização das 

matérias e do trabalho. 

Em 1919, em meio a diversas escolas de arte e design, surgiu a Staatliches-

Bauhaus, mais conhecida como Bauhaus. Ela era uma escola estatal com idéias 

libertarias através da maioria de seus membros. Foi formada pela unificação e 

reorganização de duas escolas, a academia de belas-artes e a escola de artes e 

ofícios na cidade de Weimar. Sempre esteve preocupada em agregar pessoas e 

propostas de tendências das mais diversas relacionadas ao fazer artístico e 

arquitetônico pensando o design como ação construtiva subordinada em última 

análise à arquitetura como resumo de todas as atividades projetuais. A sua criação 

só foi possível pelo clima conturbado da Alemanha no período pós Primeira Guerra 

Mundial, onde deixaram um saldo de dois milhões de mortos do lado alemão, 

ocasionando motins, greves, a renúncia do Kaiser e a formação de um partido 

comunista que pregava a revolução nos moldes soviéticos. Ela encontrava-se no 

centro dos acontecimentos políticos e sua existência permaneceu como motivo de 

polarização ideológica até o momento do seu fechamento, em 1933, com a chegada 

do partido nazista. A escola sempre buscou sua independência dos cofres estatais 

buscando parcerias, porém sempre mal sucedidas. O significado da escola, para a 

maioria dos que participaram, esteve na possibilidade de fazer uso da arquitetura e 

do design para construir uma sociedade melhor, mais livre, justa e plenamente 

internacional, sem conflitos de raça ou nacionalidade que dominavam o cenário 

político da época. Entretanto na prática o que foi aproveitado para o design foi 

apenas o verniz desses ideais elevados. A Bauhaus acabou contribuindo, muito a 

contragosto de seus idealizadores, para a cristalização de uma estética e de um 

estilo específicos no design: o máximo Funcionalismo, a forma ideal para qualquer 

objeto deve ser determinada pela sua função, atendendo a uma série de 
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convenções estéticas extremamente rígidas (DENIS, 2000:122). 

O impacto das vanguardas artísticas sobre a evolução do design foi desigual. 

Poucos artistas se propunham a executar projetos de produtos e alguns artigos de 

luxo e decoração. Diversos arquitetos e designers ligados a primeira fase do 

movimento modernista se propuseram a executar projetos de cadeiras e outros 

móveis, dentre eles temos Gerrit Rietveld, Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier, 

Marcel Breuer, Alvar Aalto e Wilhelm Wagenfeld, responsáveis por criações de 

peças que se tornaram clássicos no design do século 20. No Brasil tivemos a 

influência desses designers nos móveis projetados nas décadas de 1920 e 1930 por 

Gregori Warchavchik, (arquiteto) Flávio de Carvalho (arquiteto e performático), John 

Graz e Lasar Segall (pintores), todos ligados ao modernismo paulista da Semana de 

Arte Moderna de 1922, tanto de forma direta quanto indireta. 

Saindo do cenário dos debates vanguardistas entraremos em um período de 

rápidas e importantes mudanças no setor das indústrias, entre 1920 e 1940, que 

exigiram uma intensificação do trabalho de design. Novas tecnologias e materiais 

surgiram e com diversas aplicações. O automóvel, o avião, o cinema, o rádio e 

outros eletrodomésticos se popularizavam para a massa. Com a era do rádio, houve 

a ascensão dos valores culturais que só puderam ser difundidos em função dos 

avanços tecnológicos. A existência de rádios, vitrolas e discos geraram novas 

oportunidades tanto na cultura quanto nas indústrias e abriu uma imensa área de 

atuação para o design. 

Capas de discos e cartazes para cinema ajudaram a divulgar hábitos e modas 

que por sua vez geraram novas oportunidades para a inserção do design, tais como 

revistas em quadrinhos, livros, revistas, jornais, juntamente com a inter-relação de 

textos e imagens. Com a expansão das revistas ilustradas e o cinema, houve uma 

significativa contribuição para o surgimento de outra importante área de atuação 

para os designers: a indústria da alta costura e da moda.  

Um dos designers que ganhou fama e destaque profissional nas décadas de 1930 
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e 1940 foi Raymond Loewy. Loewy trabalhou em diversos projetos desde logotipos, 

embalagens e identidades visuais até de eletrodomésticos, automóveis e aviões e foi 

um dos responsáveis, junto com sua equipe, pela criação de uma vasta gama de 

clássicos do design do século 20, dentre eles: cigarros Lucky Strike, a reformulação 

da identidade visual da Coca-Cola e o design de ambiente interno da nave espacial 

Skylab para a NASA. Ele e outros designers americanos foram responsáveis por 

importantes inovações na prática profissional do design, como por exemplo, a 

inauguração de escritório de consultoria na área tanto nacional quanto internacional 

e a introdução de uma maior preocupação com o mercado como fator na elaboração 

de projetos. 

Figura 17: Raymond Loewy (direita) e uma das suas c riações (geladeira à esquerda). 

 

 



70 
 

Harold Van Doren, Henry Dreyfuss, Norman Bel Geddes e Walter Dorwin Teague 

além de Loewy foram duramente acusados de reduzir o design a uma questão de 

projetar novas embalagens a velhos produtos (DENIS, 2000: 134). 

Esta idéia, alinhada a Grande Depressão fez com que o meio empresarial 

percebesse que para reaquecer o mercado eles teriam que dar ênfase ao estilo e a 

moda como fatores de identificação de produtos das mais diversas espécies, tendo 

como auxiliador os meios de comunicação: o cinema e o rádio. Começaram então a 

reforçar e a acelerar os ciclos de moda já existentes, tornando não somente os 

produtos mais atraentes como indispensáveis a sua substituição quando saísse de 

moda. O estilo se tornou um propulsor de novas vendas e da idéia de obsolescência 

estilística, em outras palavras seria tornar o objeto obsoleto em termos estéticos 

muito antes de se desgastar pelo seu funcionamento, neste contexto os designers 

se viam encarregados de cada vez mais produzir mudanças de natureza estética. 

Com a introdução da televisão na década de 1950 houve uma consolidação na 

relação trinitária entre design, publicidade e marketing, pois o novo produto era ao 

mesmo tempo eletrodoméstico, veículo de vendas e lazer e é em torno dela que se 

cristaliza um dos conceitos fundamentais do design e do marketing no mundo pós-

moderno:o chamado lifestyle ou estilo de vida . Este termo trata-se da idéia de que 

uma mercadoria não deve ser apenas projetada como um produto isolado, mas 

como uma peça inserida em uma rede de associações e atividades que unidas 

geram uma imagem e uma auto-imagem do consumidor/usuário. Através dos 

estudos de estilo de vida, o uso pelo consumidor, e não pelo produto em si, passa a 

ser o objeto principal da empresa (DENIS, 2000: 183). 

Ao designer não cabia apenas projetar a funcionalidade, comodidade ou beleza 

ele se tornou necessário na antecipação as questões relativas ao modo de venda, 

distribuição, manutenção e até mesmo devolução e a substituição do produto. Hoje 

em dia, fica claro que tão importante quanto à construção e a configuração de um 

objeto é a sua imagem e a sua inserção no mercado, portanto design, marketing e 
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tecnologia andam juntos na era do capitalismo tardio (DENIS, 2000: 184). 

Desde a década de 1980 o design vem se libertando das normas de rigidez que 

dominou a área por mais de 50 anos através do grupo italiano Memphis. O 

pluralismo, a abertura para novas posturas e a tolerância para posições vigentes foi 

a marca registrada da pós-modernidade. Não existia mais a pretensão de encontrar 

uma forma única de fazer as coisas, de resolver todos os problemas e de ter uma 

única narrativa que amarre todas as pontas. Desde o início do processo da 

industrialização, pela primeira vez a sociedade ocidental, possa estar disposta a 

conviver com a complexibilidade em vez de combatê-la, o que não deixa de ser um 

progresso. O progresso uniu escolas e atravessou ideologias se apresenta agora 

como principal causa da evolução tecnológica e industrial (DENIS, 2000: 208-209). 

Com a adoção das tecnologias computacionais, fica cada vez menos relevante 

distinguir tradicionalmente o que é design gráfico e design de produto. Ambos têm 

tanto a função comunicativa quanto de utilidade. A fusão do design gráfico e design 

de produto ocorrem também nos projetos de hipermídia que com este novo tipo de 

design envolve estas duas atividades. Um exemplo disso é um designer que foi 

contratado para fazer um site ou uma homepage. Ele gera um objeto que não é 

gráfico, pois não é fruto de um processo de impressão e nem é um produto no 

sentido de ser um artefato palpável, porém é claro que é um produto, uma 

mercadoria tanto quanto um elemento gráfico que transmite informações visuais e 

também não deixa de ser um objeto de design. O objeto virtual é gerado muito mais 

por um processo artesanal, mesmo que impreciso, do que propriamente industrial, 

podendo ser do começo ao fim produzido por uma única pessoa, o que modifica a 

histórica divisão entre projeto e fabricação, além de ser consumido por um público 

de massa e distribuído em escala quase que ilimitada. 

O número de pessoas que preferem a interatividade virtual as interações 

humanas, através da percepção do usuário, cresceu substancialmente. A interação 

e interatividade precisam ser configuradas e projetadas, e para os designers suas 
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perspectivas profissionais sobre estas questões são promissoras (DENIS, 

2000:212). 

Outra área de desenvolvimento para o design e para os designer é a internet. Em 

meio aos desafios da interatividade, hipertexto, navegação, das linguagens gráficas 

com imagens em movimento e sons e de encontrar soluções que conciliem um 

senso de disciplina do projeto com as informações parciais da própria internet, este 

novo viés representa uma excelente perspectiva de trabalho para esses 

profissionais. 

Desenvolver trabalhos de design para a internet é o que podemos chamar 

atualmente de web design ou design de interface ou ainda design de hipermídia. 

Nesses trabalhos existem elementos de design gráfico, tais como elementos com 

alguma indicação, pois envolvem comunicação visual, entretanto na tela do 

computador. Podemos considerar a tela do computador como uma interface que é o 

elemento que se interpõe fisicamente entre o corpo humano e o completo uso dos 

objetos virtuais. A diferença entre projetos de hipermídia e design gráfico é que no 

mundo virtual o receptor/usuário pode recuperar a informação da maneira que seja 

para ele a mais adequada (PFÜTZENREUTER, 2005:174). Ou seja, possibilita ao 

usuário diversas formas de navegação pelos diversos sites modificando a sua forma 

de se relacionar com a informação. 

Com a internet em constante evolução é praticamente impossível comparar a web 

de 1995 à web atual. Em pouco tempo o web design evoluiu significantemente e 

quase não há semelhanças entre os primeiros layouts dos sites mais populares com 

os atuais. 

 

 

 

 



 73 

Figura 18. Site UOL em 1996. 
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Figura 19: Site UOL em 2010. 

 

 

David Siegel classifica a evolução do desenvolvimento do design da internet em 

sites de primeira, segunda e terceira gerações (SIEGEL, 1998: 12-15). 

Os sites de primeira geração possuem fundo cinzento, com texto e gráficos 

apresentados de forma linear e seqüencial. “A página apresenta uma seqüência do 

topo para a base, da esquerda para a direita de textos e imagens, intermediada por 

retornos de linha e outros separadores de fluxo de dados, como marcadores e 

réguas horizontais”.  
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Os de segunda geração possuem mais ilustrações, o que acaba por sacrificar a 

legibilidade em função do uso excessivo da tecnologia. “São basicamente sites de 

primeira geração com ícones substituindo palavras, imagens ‘ladrilhadas’ 

substituindo o fundo cinza, bordas vermelhas e azuis em volta das imagens e faixas 

substituindo os títulos”.  

E os de terceira geração são baseados na maneira como o site é desenhado; o 

design e não no domínio da técnica e das tecnologias utilizadas. Eles oferecem uma 

nova experiência visual – diagramação, tipografia, posicionamento e o 

relacionamento entre todos os elementos da página - no qual o visitante é guiado 

pelas páginas fazendo uso de metáforas e temas visuais.  

Por conta dessa evolução no design, o ambiente web se tornou mais agradável o 

que ajudou principalmente no acesso a informação - que aumenta cada vez mais - e 

a navegação.  

Segundo Donati, Carvalho e Prado no texto “Sites na Web: Considerações sobre 

o design gráfico e a estrutura de navegação” 77, criar um site envolve conhecimentos 

específicos e deve-se buscar a integração desses conhecimentos para que as 

soluções obtidas sejam aplicadas de forma interdependentes e conscientes no 

alcance da intervenção de cada uma dessas áreas, no resultado final. Deve-se 

também “estabelecer um perfil conceitual capaz de representar claramente a 

mensagem a ser associada ao conteúdo do site”. Depois disso “serão definidos os 

parâmetros essenciais na construção da topologia mais adequada para o acesso às 

informações ali contidas, além dos princípios formais que devem ser evidenciados 

para que a configuração estética das páginas seja comunicativa, atraente e 

representativa.”  

De 1996 para os tempos atuais houve uma grande evolução na forma como os 

sites são desenvolvidos e como são percebidos. Saímos da era que para chamar a 

                                            
77  http://www.cap.eca.usp.br/wawrwt/version/textos/texto01.htm 
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atenção dos visitantes colocavam-se imagens aminadas, os chamados “gif’s 

animados” como diferencial. Depois passamos para as grandes animações em Flash 

o que promoveu mudanças na estrutura dos sites da web mostrando-se ser bom um 

canal de entretenimento, com páginas de texto e pequenas imagens animadas e 

chegamos à era da praticidade e da necessidade de participação, com sites mais 

leves, participativos e com inúmeros recursos multimidiáticos.  

Possibilidades de inclusão de som e imagens animadas na internet ampliam-se a 

partir de softwares como Macromedia Flash. Ele possibilitou a criação de animações 

que resultou em arquivos de pequeno tamanho, significando maior rapidez de 

carregamento ao acessar o arquivo na web.  Este software não cria apenas esses 

pequenos arquivos, mas também pode criar interfaces inteiras de navegação 

independente das limitações da HTML78. A HTML abriu caminho para a linguagem 

de hipertexto com seus links e infinitos percursos e com a introdução de elementos 

de multimídia como imagem, som, texto e vídeo em um mesmo documento formou-

se a hipermídia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
78  HTML significa HyperText Markup Language, ou seja, Linguagem de Marcação de 
Hipertexto. É uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas na web e documentos 
HTML podem ser interpretados por navegadores. 
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1.2.2 – Hipermídia: uma nova linguagem  

 

Retomarei o que foi brevemente introduzido sobre temas que envolvia a revolução 

tecnológica e digital irei abordar significados, olhares e conceitos diversos de um 

termo, uma linguagem que dava seus primeiros passos antes de se tornar digital e 

ganhar conexões em forma de hipertexto79: a hipermídia. 

A hipermídia teve como antecessor os chamados “proto-hipermídias”. Os proto-

hipermídias eram sistemas constituídos por mais de um meio de comunicação e que 

proporcionavam, de certa forma, o acesso não-linear. Uma obra que o filósofo David 

Kolb lembra que muitas vezes foi citada como proto-hipermídia é Finnegan’s 

Wake80 de James Joyce81. 

A palavra hipermídia surgiu da junção da palavra mídia, em inglês do latim media, 

que significa meios e o prefixo hiper que segundo Michael Heim82 significa 

estendido, ampliado; logo podemos sugerir que hipermídia são meios estendidos, 

ampliados.  

Tecnicamente ela surgiu da união dos desenvolvimentos estéticos e tecnológicos, 

semelhante o que ocorreu com o computador e até hoje o conceito de hipermídia é 

utilizado para designar um local no cenário cultural onde se manifestam vários 

trabalhos que utilizam as novas mídias, os meios digitais com mais de uma mídia 

                                            
79  Pode-se dizer que o termo designa um processo de escrita/leitura não-linear e não 
hierarquizada e que permite o acesso ilimitado a outros textos de forma instantânea. Possibilita ainda 
que se realize uma trama, ou rede, de acessos sem seguir, necessariamente, seqüências ou regras. 

80  Romance publicado em 1939, e um dos grandes marcos da literatura experimental por ser 
escrito em uma linguagem composta pela fusão de outras palavras, em inglês e outras línguas, 
buscando uma multiplicidade de significados 

81  Escritor irlandês expatriado. É amplamente considerado um dos autores de maior relevância 
do século XX. 

82  Michael Heim foi chamado de “filósofo do ciberespaço”. Tradutor de Heidegger e autor de 
Electric Language, A Philosophical Study in Word Processing, tem organizado vários congressos 
americano sobre a realidade virtual. 
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(GOSCIOLA, 2003:27). 

Lúcia Leão, em seu livro “O Labirinto da Hipermídia”, investiga a hipermídia a 

partir da imagem metafórica do labirinto, utilizando o método de inter-relação entre 

dois campos de conhecimento: a tecnologia de escritura não-linear (hipermídia) e 

estudos referentes ao labirinto. Ela diz que a hipermídia engloba recursos do 

hipertexto com a multimídia, permitindo a navegação por diversas partes de um 

aplicativo na ordem que se desejar.  

Para Leão: 

“O que distingue a hipermídia é a possibilidade de estabelecer 

conexões entre diversas mídias e entre diferentes documentos ou 

nós de uma rede. Com isso, os “elos” entre os documentos propiciam 

um pensamento não-linear e multifacetado. O leitor em hipermídia é 

um leitor ativo, que esta a todo o momento estabelecendo relações 

próprias entre diversos caminhos. Como um labirinto a ser visitado, a 

hipermídia no promete surpresas, percursos desconhecidos...” 

(LEÃO, 1999:16) 

 

Lúcia também explica que: 

 

“na hipermídia não existe um centro único, mas sim um conjunto 

dinâmico composto por links, sites, páginas, máquinas, homens, 

instituições, etc. No entanto, muitos aplicativos não exploram todo o 

potencial de complexibilidade que a hipermídia oferece.” (LEÃO, 

199:73) 

 

Alguns teóricos propõem diversos significados e olhares que complementam essa 

nova linguagem. A seguir citarei alguns e seus conceitos sobre a hipermídia. Esses 

conceitos poderiam ser analisados sob o olhar metafórico do labirinto, porém nesse 

momento o intuito é apenas fazer um breve levantamento do que é compreendido 



 79 

por eles - de forma individual - o que é hipermídia e suas particularidades.    

No livro “Matrizes da Linguagem e pensamento”, Lúcia Santaella, descreve sobre 

os aspectos revolucionários e faz um comparativo entre os suportes tradicionais de 

produção de linguagem e comunicação anteriores a era digital com as tecnologias 

da informação digital no processo de formação da hipermídia: 

 

“Antes da era digital, os suportes estavam separados por serem 

incompatíveis: o desenho, a pintura e a gravura nas telas, o texto e 

as imagens gráficas no papel, a fotográfica e o filme na película 

química, o som, o vídeo na fita magnética. Depois de passarem pela 

digitalização, todos esses campos tradicionais de produção de 

linguagem e processos de comunicação humanos juntaram-se na 

constituição da hipermídia. Para ela convergem o texto escrito (livros, 

periódicos científicos, jornais, revistas), o audiovisual (televisão, 

vídeo, cinema) e a informática (computadores e programas 

informáticos). Aliadas às telecomunicações (telefone, satélites, cabo) 

das redes eletrônicas, a tecnologia da informação digital conduziu à 

disseminação da internet que resultou da associação de dois 

conceitos básicos, o de servidores de informação com o hipertexto...” 

(SANTAELLA, 2005:390) 

 

Trata-se de uma linguagem inaugural em um novo tipo de meio ou ambiente de 

informação no qual ler, escrever, perceber, pensar e sentir ganham características 

jamais vistas antes (SANTAELLA, 2005:369). 

Santaella também nos diz que do ponto de vista do suporte, segundo WINCK 

(1997:3), “a hipermídia consiste de informação digital, isto é, dados eletromagnéticos 

transcodificados numericamente num espaço a n dimensões. [...] Esses suporte 

físico, de caráter eletrônico, inaugura um espaço de representação ontologicamente 

infinito”, visto que “sua existência só acontece em telas de luz e sons codificados, 
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pressupondo o conceito de interação do autor com o meio e com o interlocutor” e 

que nas palavras de Laufer e Saneta (1977), “do ponto de vista da linguagem e da 

comunicação, a hipermídia se define como o acesso simultâneo a determinados 

textos, imagens e sons, utilizando-se uma ou mais telas eletrônicas” (SANTAELLA, 

2005:391). 

De acordo com as pesquisas de Vicente GOSCIOLA83, a hipermídia é:  

 

“o conjunto de meios que permite acesso simultâneo a textos, 

imagens e sons de modo interativo e não-linear, possibilitando fazer 

links entre elementos de mídia, controlar a própria navegação e, até, 

extrair textos, imagens e sons cuja seqüência constituirá uma versão 

pessoal desenvolvida pelo usuário.” (GOSCIOLA, 2003:272)  

 

Em seu artigo “Roteiro para as novas Mídias” 84, complementa o pensamento 

anterior com a visão de que a hipermídia é um processo comunicacional que 

depende de alguns fatores:  

“Assim, a hipermídia é uma obra ou o objeto dela – a mídia digital 

com imagem, som e texto – e é o meio e o processo comunicacional. 

É a hipermídia que, principalmente, se materializa e se organiza pelo 

uso que se faz dela, por intermédio de seu usuário, agente 

importante e imprescindível para o seu desenvolvimento. A 

hipermídia é um processo comunicacional que depende do 

relacionamento entre seus diversos conteúdos e seu usuário.” 

(GOSCIOLA, 2004:5)  

 

Ele também acrescenta que a hipermídia não é só um meio ou um processo 

                                            
83  Vicente Gosciola é doutor em Comunicação pelo programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, docente e pesquisador 
na mesma universidade e na Faculdade Senac de Comunicação e Artes de São Paulo 

84  Artigo proposto por Prof. Dr. Vicente Gosciola, em junho de 2004, para participar do XXVII 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação no NP 08 tecnologias da Informação e da 
Comunicação. 
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comunicacional, mas também como uma forma de expressão que reuni técnicas e 

tecnologias:  

“Em arte, entretenimento, ciência e comunicação ocorrem encontros 

de técnicas e tecnologias que da síntese das linguagens resulta em 

uma forma de expressão inteiramente nova. Tais encontros são os 

verdadeiros responsáveis pelo que a hipermídia é hoje, assim como 

pela constituição do meio e da linguagem de hipermídia.” 

(GOSCIOLA, 2007:109)  

 

Para contextualizar esses conceitos, Vicente se apoiou nas idéias de Laufer e 

Scavetta para compor suas pesquisas sobre hipermídia. Eles diziam que:  

 

“Hipermídia é o conjunto de meios que permite o acesso simultâneo 

de textos, imagens e sons de modo interativo e não-linear, 

possibilitando fazer links entre elementos de mídia, controlar a 

própria navegação e, até extrair telas, imagens e sons cuja 

seqüência constituirá uma versão pessoal do usuário.” (GOSCIOLA, 

2003:33)  

 

Para NEGROPONTE:  
 

“A hipermídia é um desenvolvimento do hipertexto, designando a 

narrativa com alto grau de interconexão, a informação vinculada (...). 

Pense na hipermídia como uma coletânea de mensagens elásticas 

que podem ser esticadas ou encolhidas de acordo com as ações do 

leitor. As idéias podem ser abertas ou analisadas com múltiplos 

níveis de detalhamento.” (NEGROPONTE, 1995:66) 

  

Já George LANDOW (2003:33) propunha que “hipermídia estende a noção do 

texto em hipertexto ao incluir informação visual, informação sonora e outras formas 

de dados”. LÉVY (1993) apropria os conceitos de multimídia, hipertexto e hipermídia 
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como hipertexto, o que indica que o termo hipermídia já é, de certa forma, sujeito a 

várias interpretações. Podemos notar uma grande semelhança de suas idéias aos 

autores acima citados. 

Outro ponto, definido por Peter Evans e que podemos adicionar ao significado de 

hipermídia definidos por Gosciola, Laufer, Scavetta e Landow, baseia-se no nível de 

controle do usuário e da procura de informações relevantes: 

 

“Sistemas de hipermídia, tradicionalmente, oferecem ao usuário, por 

exemplo, um alto nível de controle, possibilitando a procura por 

informação relevante através de grandes espaços de informação.” 

(GOSCIOLA, 2003:33) 

 
 

MANOVICH define que:  

“... as novas mídias são objetos culturais que usam a tecnologia 

computacional digital para a distribuição e exposição. Portanto, a 

internet, os sites, a multimídia de computadores, os jogos de 

computadores, os CD-ROMs e o DVD, a realidade virtual e os efeitos 

especiais gerados por computador enquadram-se todos nas novas 

mdias” (2001). 

 

 
Segundo Santaella o grande poder definidor da hipermídia não esta apenas “na 

sua capacidade de armazenar informação e, através da interação do receptor, 

transmutar-se em incontáveis versões virtuais que vão brotando na medida mesma 

em que o receptor se coloca em posição de co-autor. Isso só é possível devido à 

estrutura de caráter hiper, não seqüencial, multidimensional que dá suporte às 

infinitas opções de um leitor imersivo”, mas principalmente na hibridização das 

matrizes de linguagem e pensamento, nos processos sígnicos, códigos e mídias que 

ela aciona – textos, imagens, sons, ruídos, e vozes em ambientes multimidiáticos – e 

da digitalização que permite a organização reticular dos fluxos informacionais em 
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arquiteturas hipertextuais (SANTAELLA, 2001:393). 

As matrizes citadas acima são três: verbais, sonoras e visuais. Elas fazem parte 

do projeto de aplicação na hipermídia sobre a classificação, análise e descrição dos 

processos híbridos das linguagens que operam no interior da hipermídia tendo suas 

teorias como base (SANTAELLA, 2001:396). 

Michael Joyce85 cita o “teórico em hipertexto” Don Byrd para descrever, o que 

para ele, é hipermídia: “É quando conteúdo de hipertexto é ampliado com som 

digitalizado, animação, vídeo, realidade virtual, banco de dados” (JOYCE, 2003:33).  

Luli Radfahrer86 complementa e relata as melhores formas de acessar as 

informações pelo hipertexto e pela hipermídia: 

 

“Hipertexto e hipermídia são formas melhores de se acessar a 

informação que as mídias comuns, lineares. Usando hipertexto, o 

usuário pode se mover através de estruturas de informação — não 

seqüencialmente, mas fazendo “pulos” entre os vários tipos de dados 

de que necessita. Com hipermídia, pode-se acessar a informação 

expressa em uma enorme variedade de formatos.” (RADFAHRER, 

2000:63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
85  Professor de Inglês no Vassar College, NY, E.U.A. Ele também é um importante autor e 
crítico de literatura eletrônica. 

86  Luli Radfahrer é Ph.D. em comunicação digital pela ECA-USP, colunista da revista 
Webdesign, autor dos livros “Design/web/design” e “Design/web/design:2”, considerados referência 
para a área. 
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Santaella propõem vários tipos de hipermídia para servir como ponto de partida 

para criar um modelo estrutural do que se pretende transmitir:  

 

“Ha vários tipos de hipermídia: os instrucionais, os que são voltados 

para a solução de problemas, os ficcionais, que incorporam a 

interatividade na escritura ficcional, os artísticos, feitos para a 

produção e transmissão de atividades criativas para a sensibilidade e 

os conceituais, feitos para a produção e transmissão de 

conhecimentos teórico-cognitivos. A natureza de cada um implica 

modelos mentais diferenciados. Isso deve funcionar como ponto de 

partida para a produção hipermídia, pois esta terá como tarefa criar 

um modelo estrutural que seja capaz de desenhar a imagem do 

conteúdo que pretende transmitir...  

Na base da profusão semiótica de imagens visuais, textos 

informativos, construções tridimensionais, diagramas, símbolos 

gráficos, rotas de navegação que aparecem na superfície das telas 

da hipermídia, quando acionadas pelos movimentos interativos, esta 

o umbigo da hipermídia: uma imagem-modelo, um mapa-desígnio 

que delimita os aspectos da realidade sensória, pragmática ou 

cognitiva que os fluxos informativos visam abraçar e transmitir.” 

(SANTAELLA, 2001:406)  

 

 

Seguindo pelo viés de categorizar a hipermídia, Gosciola categoriza por 

elementos que a constitui, agrupando por características comuns. O estudo que ele 

propõe de roteirizarão da hipermídia pode agrupar conceitos como:  

 

“link (estruturação, navegação);  

conteúdo (lexia, níveis de complexibilidade);  

roteiro (narrativa, comunicação);  

não-linear (fruição, simultaneidade);  

interatividade (apresentação, escolha);  
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hipermídia (autoração, autoria);  

interface (design, metáfora)  

tecnologia (hardware, software).” (GOSCIOLA, 2003:183)  

 

A organização desses elementos por grau de hierarquia ou importância não são 

definidos de forma fácil, pois cada um deles apresenta uma grande capacidade de 

mobilidade e apropriação em ambientes de hipermídia, podendo tomar diferentes 

posições na estrutura hierárquica em cada nível de complexibilidade na hipermídia. 

Com todos esses conceitos, idéias e modelos, Pfützenreuter consegue captar 

bem a essência desta nova linguagem como: complexa, abstrata, sistêmica e 

tecnológica que necessita de conhecimentos variados e complexos, por 

conseqüência esses conhecimentos acabam sendo interdisciplinares 

(PFÜTZENREUTER, 2005:179).  
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Capítulo 2  
Estudo de casos 

  
 

 

 

Além da base histórica e conceitual, que vimos no capítulo anterior sobre web 

arte, web design e os elementos básicos que compõe um trabalho ou uma obra tais 

como sons, imagens, vídeos e textos na internet, é necessário observar mais a 

fundo e passarmos de um nível abrangente para um nível mais específico de 

análise. 

Considerando as categorias web arte e web design, selecionei três tipos de 

projetos com objetivos e propostas distintas.  

Os projetos de web arte selecionados foram Freakpédia dos artistas Fabio Nunes 

e Edgar Franco, PacMan e o Minotauro de Andrei Thomaz e O mito Ômega de 

Edgar Franco. A seleção dessas obras esta relacionada não só aos objetivos e 

propostas de cada uma, mas também - e em maior parte - sobre a relevância das 

pesquisas desenvolvidas por seus autores. Fabio Nunes possui uma produção 

teórica e reflexiva sobre as artes na rede, ambientes virtuais multiusuário e arte 

mídia em seu site “Web arte no Brasil”, site dedicado a pesquisa da produção 

brasileira de arte e tecnologia na internet, coordenado pelo artista e professor da 

ECA/USP Gilbertto Prado. Andrei Thomaz pesquisa a relação das narrativas do 

meio digital dialogando com o universo dos jogos eletrônicos em projetos estéticos 

que se apropriam dos games para travar uma reflexão crítica e questionadora: a 

gameart. No caso de Edgar Franco a sua relevância esta ligada ao universo bio-

ciber-tecnológico, as pesquisas de arte-tecnologia e das HQ’s na internet intitulando 

essa linguagem híbrida de quadrinhos e hipermídia de HQtrônicas (histórias em 

quadrinhos eletrônicas). 



 87 

Escolhi os sites de web design Camiseteria de Fábio Seixas, Tecnisa da agência 

Mídia Digital e Kid Abelha e Gabriel Oliveira, pois foram classificados como casos de 

sucesso na internet na época de seus lançamentos além de possuírem as mais 

diversas funcionalidades, tecnologias e também por seus objetivos serem distintos. 

No final deste capítulo terei uma visão mais detalhada dos itens que os constitui e 

as peculiaridades de cada um.  

Observou-se nos projetos: tecnologia; além do uso de imagens, sons e 

principalmente a usabilidade. 

Jakob Nielsen um dos maiores especialistas na área de usabilidade e um dos 

diretores da Nielsen Norman Group (empresa especializada em consultoria e 

treinamento em usabilidade) diz que: 

 

“A usabilidade é um atributo de qualidade relacionado a facilidade de 

uso de algo. Mais especificamente, refere-se a rapidez com que os 

usuários podem aprender a usar alguma coisa, a eficiência deles ao 

usá-la, o quanto lembram daquilo, seu grau de propensão a erros e o 

quanto gostam de utilizá-la. Se as pessoas não puderem ou não 

utilizarem um recurso, ele pode muito bem não existir.” (NIELSEN, 

2007:xvi) 

 

 

Historicamente, o termo usabilidade surgiu como uma ramificação da ergonomia 

voltada para as interfaces computacionais, mas acabou se difundindo para outras 

aplicações. Iniciaremos os estudos com sites de web arte e depois de web design. 
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2.1 - Web arte 

 

 

2.1.1 - Freakpédia - A verdadeira enciclopédia livr e87 

 

Para realizar o estudo de caso sobre web arte, escolhi o site Freakpédia. 

Criada por Fábio Oliveira Nunes88 (FON) e Edgar Franco89, este projeto foi 

construído com tecnologia wiki que permite a edição coletiva de documentos e 

publicações utilizando um sistema que não necessita que o conteúdo necessite ser 

revisto antes da sua publicação na rede internet. Qualquer internauta, após se 

cadastrar no site, já pode editar e publicar conteúdo. É uma enciclopédia de caráter 

colaborativo orientada por verbetes. É possível criar verbete sobre qualquer assunto 

e todas as contribuições, inclusive as irônicas e pessoais são aceitas. 

A Freakpédia, segundo seus autores, é uma versão poética que ironiza da 

enciclopédia on-line Wikipédia. A idéia de construir este site surgiu em reação a 

Wikipédia, pois algumas de suas produções foram eliminadas após análises de 

relevância dentro deste ambiente. A partir disso decidiram criar um espaço em que o 

julgamento a respeito da relevância não é motivo de censura. A proposta foi criar um 

espaço realmente livre no qual apenas se exclui conteúdos que possuam restrições 

de direitos autorais.  

 

                                            
87  http://www.freakpedia.org/freak/index. php 

88  Artista multimídia, designer digital e professor universitário, atuando entre outras áreas, nos 
estudos de hipermídia, web arte, arte mídia e poéticas da visualidade. 

89  Graduado em arquitetura e urbanismo na Universidade de Brasília (UnB), onde iniciou suas 
pesquisas sobre a linguagem dos quadrinhos e suas interfaces com a arquitetura. Estudou as HQs na 
Internet, batizando essa linguagem híbrida de quadrinhos e hipermídia de HQtrônicas (histórias em 
quadrinhos eletrônicas). Seu trabalho como artista multimídia envolve também obras criadas para 
suportes hipermidiáticos. 
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Figura 20: Freakpédia. Página de edição de verbetes . 

 

 Partindo para uma análise geral, a Freakpédia foi construída na linguagem de 

programação PHP90, possui algumas animações em flash que se concentram no 

topo das páginas. O fundo é predominantemente branco, contrastando com 

pequenas áreas de cores quentes, tanto nos textos quanto nas ilustrações. O projeto 

não possui áudio e nem vídeos e tem uma única imagem, a do “Freakpatrono”. O 

software utilizado para gerenciamento das páginas wiki é o Wiking, que 

razoavelmente simples e que não exige grandes conhecimentos para publicação, à 

medida que se assemelha a um processador de textos. 

                                            
90  “Hypertext Preprocessor” é uma linguagem de programação de computadores interpretada, 
livre e muito utilizada para gerar conteúdo dinâmico na World Wide Web, como por exemplo a 
Wikipédia. 
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A primeira página de acesso traz uma breve descrição dos conceitos do trabalho, 

lista de categorias de assuntos, links com maiores informações sobre o projeto e 

links com tópicos de ajuda, buscador de verbetes e um pequeno formulário de 

participação, no rodapé um reporte de conteúdos inadequados, além de apresentar 

o atual Freakpatrono Immanuel Kant91. 

Originalmente o patrono da Freakpédia era Kurt Schwitters - artista dadaísta 

alemão. Schwitters foi escolhido para esse papel por conta de ter seus verbetes 

deletados da Wikipédia lusófona e também por sua produção artística aglutinadora. 

Mas, em um dado momento, Schwitters foi alterado por participantes da enciclopédia 

que assim determinaram, Kant como o novo patrono. 

                                            
91        Immanuel Kant nasceu no dia 22 de abril de 1724, em Königsberg, cidadezinha da Prússia 
Oriental, era filho de um negociante de origem escocesa e é considerado o pai da filosofia crítica. Sua 
educação foi baseada no pietismo – movimento encetado dentro do protestantismo, pelos fins do 
século XVII, na Alemanha, segundo o qual a verdadeira religiosidade baseava-se na autonomia da 
consciência, na piedade particular e nas obras de misericórdia, sendo o dogma secundário ou 
supérfluo. Cursou a Universidade onde se formou nas áreas de filosofia e matemática, exercendo a 
profissão de professor na Universidade de Konisberg. A obra de Kant foi dividida em duas principais 
fases: pré-crítica e crítica. A fase pré-crítica (período que dura até 1770) diz respeito à filosofia 
conhecida como dogmática – as idéias colocadas apresentam-se como certas e indiscutíveis – 
recebeu influência de Gottfried Wilhelm von Leibniz, filósofo, cientista, matemático, diplomata e 
bibliotecário alemão e Christian von Wolff, importante filósofo alemão. A segunda fase fala sobre o 
período em que se sai do transe da “letargia dogmática” graças ao choque que a filosofia do famoso 
filósofo Hume provocou. Kant publica “A Crítica da Razão Pura”, “Crítica da Razão Prática” “Critica da 
Faculdade de Julgar”, obras nas quais evidencia o contra-senso de se estabelecer um princípio 
filosófico que estude a essência dos seres antes que se tenha antecipadamente averiguado o alcance 
de nossa capacidade de conhecimento. 
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Figura 21: Freakpédia. Página “Home” com busca de v erbete, crie uma conta, categorias, 
filosofia do site, freakpatrono, ajuda para partici par, instruções de edição de verbetes e o top 
insignificant. 
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Para criar ou editar os verbetes, os visitantes precisam apenas cadastrar um 

apelido e senha – sem qualquer necessidade de identificação pessoal ou endereço 

de e-mail. Há uma gama de verbetes divididos em cinco categorias (conceitos, 

seres, fatos, objetos e lugares) com as mais diversas intenções desde abordar algo 

de um universo muito particular, como “Minha moedinha alemã”, “O que eu comi 

hoje?” e suas derivações e “A música que está tocando agora”, passando por 

verbetes de caráter mais nonsense como “que?”, “uó”, “ruauruauruau” e “a 

capacidade fecal dos coelhos”, até temas mais genéricos com abordagem estranha 

como “Amor”, “Sexo” e “Revolução Russa” e apresentando até verbetes mais sérios 

como “Pós-humano”- e “Realidade Virtual”. Pode se carregar arquivos que não 

ultrapassem 500kb. Para as imagens é disponibilizado um endereço a ser utilizado 

como link no artigo publicado e também links de outros sites da internet como, por 

exemplo, um vídeo no Youtube. A cada alteração feita, é gerado histórico com o 

número de revisões e quem as fez. 

 

Figura 22: Freakpédia. Página de visualização e bus ca de verbete. 
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2.2.2 - PacMan e o Minotauro 92 

 

O segundo trabalho de web arte estudado, é o PacMan e o Minotauro. 

O universo poético de alguns dos trabalhos de Andrei Thomaz93 trata em 

metáfora, a semelhança da hipermídia a um labirinto onde se percorre trilhas virtuais 

sem percursos determinados e com a possibilidade da repetição de escolhas, a 

tônica é percorrer, explorar e escolher, como geralmente ocorre na rede internet, em 

CD-ROM ou até mesmo em outros suportes que possibilitam “a escolha”. A partir 

desse conceito ele criou - dentre outras obras - PacMan e o Minotauro, onde ambos 

possuem características em comum: vivem em labirintos. 

Este trabalho foi o resultado de uma extensa pesquisa em relação a narrativas no 

meio digital dialogando com o universo dos jogos eletrônicos. 

Considerado um dos jogos de vídeogame mais populares do mundo, o PacMan 

foi desenvolvido pela empresa japonesa Namco e lançado no Japão em 1980. O 

objetivo do jogo era que o PacMan comesse todas as pastilhas sem ser alcançado 

pelos fantasmas dentro de um labirinto e o grau de dificuldade aumentava 

gradualmente em cada fase. 

Séculos antes de conhecermos o labirinto do PacMan outro labirinto muito 

conhecido da mitologia grega foi o do Minotauro. O Minotauro era uma criatura meio 

homem meio touro que foi aprisionado em um Labirinto construído por Dédalo, a 

pedido do rei Minos, de Creta por ele ser filho de sua esposa com o touro enviado 

por Poseidon.  

A obra de ANDREI inicia-se com a apresentação das personagens e o objetivo se 
                                            
92  http://www.andreithomaz.com/arte/PacMan_minotauro/ 

93  Andrei R. Thomaz é formado em Artes Plásticas pela UFRGS e vem desenvolvendo 
trabalhos de web arte desde 2000, sendo que em boa parte destes trabalhos, o labirinto é uma das 
questões centrais. 
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dá no decorrer da animação. 

 

"Fase 1: CANSADO dos constantes incursões do Minotauro no seu 

labirinto, você decide atacá-lo. Para isso você deverá sair do seu 

labirinto para invadir o palácio de Cnossos. Mas antes será 

necessário procurar as armas necessárias para matar o Minotauro e 

encontrar os meios de fuga necessários para sair do labirinto 

construído por Dédalo. 

Estas armas estão no seu labirinto, povoado por monstros coloridos 

e por frutas mágicas. “Você deve encontrá-los antes que o Minotauro 

ataque-o novamente.” 

 

Figura 23: PacMan e o Minotauro. Aminação “Fase 1” de apresentação dos personagens. 

 

Entre um texto e outro, fotos da Grécia sobrepõem-se aos mapas da região com 

os personagens PacMan, Minotauro e o seu labirinto. Os elementos que compõe a 
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obra são muito semelhantes ao do jogo de vídeogame: fundo escuro, personagens 

coloridos, delimitação do labirinto em azul, vidas reserva e o som da "morte" do 

PacMan. Na versão para o computador as teclas de seta direcionam o PacMan para 

desviar dos “monstros” e encontrar as “frutas”; neste caso encontram-se as armas 

necessárias para matar o Minotauro. 

 

Figura 24: PacMan e o Minotauro. Animação de aprese ntação. 

 

 

 

Para servir o propósito da poética do trabalho de web arte se fizeram necessários 

a internet como meio propagadora e as tecnologias de Shockwave Flash e 
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Actionscript para criar as animações. 

Segundo o site94 do 5º Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia - 200495, onde 

Thomaz teve sua obra selecionada, diz que: 

 

“O projeto investe nos pontos de contato entre o monstro mitológico e 

o simpático bichinho amarelo, ícone dos anos 1980, estabelecendo 

íntimas conexões entre a lógica, as regras, a estrutura narrativa e os 

elementos constitutivos tanto do game quanto do mito. Ambas 

situações compartilham a experiência da aventura “ a saga “ e da 

provação, além, é claro, de um mesmo espaço. Guerra, perseguição, 

estratégia, aptidão, salvação, glória e morte são conceitos-chave que 

tangenciam o universo do mito, dos games e da contemporânea 

produção de Andrei Thomaz”. 

 

Em um artigo NUNES descreve a poética de Thomaz como: 

 

"Ocultos, confusos, truncados e também telemáticos – os labirintos. 

A imagem do Minotauro devorando os desavisados, como um 

PacMan às antigas, povoa o nosso imaginário, ao ponto em que 

temos na rede Internet, a concretização do modelo: uma 

indeterminação de percursos, a imprevisibilidade de cada passagem, 

a recorrência de possibilidade de escolhas (as encruzilhadas), a 

impossibilidade de visão do todo quando nele inserido...96" 

                                            
94 http://www.premiosergiomotta.org.br/obra.php?ano=2004&cod_secao=4&cod_obra=5&tipo=S 

95 O Prêmio Sergio Motta de Arte e Tecnologia foi criado em 2000, com o objetivo de apoiar a 
criação artística brasileira em mídias eletrônicas e digitais.  

96  http://www.fabiofon.com/blog/?p=4 
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Figura 25: PacMan e o Minotauro. Animação “Jogo” da  obra. 

 

O memorável jogo voltou na poética de Thomaz, como um web game flash onde 

se rediscute a própria linguagem dos games, sua estrutura representacional e seus 

dispositivos lógicos, unindo game e a arte 

Segundo Lucia Leão gamearte se denomina como: 

“... se refere a projetos de caráter estético que se apropriam dos 

games de modo crítico e questionador, propondo reflexões 

inusitadas. (...) Os projetos de gamearte se fundamentam em três 

grandes questões: a subversão crítica dos usos, sentidos e objetivos 

de games conhecidos; o ato de jogar (play) e uma interatividade 

complexa composta por várias etapas de interação (fases).” (LEÃO, 

2005:1) 
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2.2.3 - O Mito Ômega 97 

 

Nosso terceiro caso estudado, diferente dos anteriores, faz referência a obras 

artísticas de outros artistas. 

O Mito Ômega é um trabalho de Edgar Franco que envolve algoritmos genéticos e 

computação evolutiva tendo como poética o chamado “evolutionary design”. Definido 

por Christa Sommerer & Laurent Mignonneau em sua obra Life Spacies: “Life 

Spacies é baseado na idéia de design evolucionário, o que significa que o artista não 

cria as criaturas, mas o design dessas criaturas depende da interação dos visitantes 

em seu processo evolucionário.” (SOMMERER, 1997) 

 

Figura 26: O Mito Ômega. Página “O Mito Ômega” de a presentação. 

 

                                            
97  http://www.mitomega.com/mito_port.htm 
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O projeto é um site onde internautas de todo o mundo são convidados a interagir 

com um ambiente digital composto por algoritmos evolucionários, combinando o 

metafórico DNA digital obtido a partir da decodificação do nome do visitante digitado 

em um formulário, ao DNA digital de uma criatura mítica previamente gerada em 

computação, criando assim uma criatura única, que posteriormente é inserida em 

um ambiente de vida artificial e dentro dele irá interagir a outras criaturas já 

existentes em constante processo de reprodução e evolução. 

 

Figura 27: O Mito Ômega. Página “Interação” para es colher o continente. 

 

 

O processo evolutivo das criaturas baseia-se em princípios pré-programados de 

“seleção natural” e acontece independente da intervenção dos internautas, porém é 

modificado no momento em que eles contribuem com a singularidade de uma nova 

criatura gerada a partir de seu DNA digital. Segundo o artista, a obra pretende unir 
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aquilo que se chama de interatividade endógena – das entidades virtuais entre si, e 

exógena – do espectador para com o mundo digital remetendo-nos a Couchot98 

(FRANCO, 2007:1329).  

A obra inclui o aspecto interativo de uma forma renovada e dinâmica, pois a 

denominada interatividade endógena é um atributo único dos sistemas 

computacionais, possui base numérica. As criaturas tornam-se atores do processo, 

possuindo um comportamento específico definido pela programação trocando 

mensagens entre si e com o público que interage com o sistema.  

Franco nos fala em seu site, que as criaturas são de certa forma seres híbridos 

geradas no ambiente de vida artificial: 

 

“O Mito Ômega, design metafórico da criatura síntese de todos os 

mitos do globo, será a última criatura gerada no ambiente de vida 

artificial, após um ano de permanência do site on-line.” 99 

 

 

Para a obra “ganhar vida” houve a necessidade de desenvolver programas 

computacionais específicos para a geração dos ambientes digitais, integrando 

poética artística e ciência computacional, fomentando reflexão e geração de novos 
                                            
98   Edmond Couchot é conhecido por seu histórico profissional ao tentar sintetizar a pintura 
gestual, plástica e cinética. O resultado deste trabalho veio a ser conhecido como arte digital (ou arte 
numérica). Arte numérica trata-se do processo de adaptar o analógico ao digital, transpondo 
experiências de vida e mensagens através de uma interface eletrônica. Antes do Photoshop, Flash, e 
até mesmo o Paint do Windows, as pessoas criavam seus próprios softwares e editavam pinturas e 
fotografias, trazendo elementos sintéticos e virtuais à arte “concreta”. Em adição, foram e são criados 
softwares de interação, que mesclam áreas como: mecânica, escultura, programação, design, entre 
outras. Surgiu com a proposta de aumentar a interação entre objeto de arte e espectador, ou seja, 
teve a intenção de transformar a arte em algo interativo ou até mesmo jogável. 
Atualmente, é utilizada em muitos casos como sinônimo de Arte Digital, ou seja, criada ou 
manipulada a partir de máquinas digitais (computadores, principalmente). Artista, cientista e 
professor, Couchot é criador do Departamento de Arte e Tecnologia na Universidade de Paris, tendo 
iniciado suas pesquisas sobre o tema nos anos 60. Estudioso nas relações entre arte e tecnologia, 
em particular em artes imagéticas e técnicas de processamento de dados. 

99  http://www.mitomega.com/mito_port.htm 
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softwares nas áreas de inteligência artificial, redes neurais, algoritmos evolucionários 

e Java 2D. Segundo o autor, a obra promove a transdisciplinaridade à medida que 

integra pesquisadores da ciência da computação, das ciências biológicas e das artes 

na criação de uma poética digital. 

Quinze mitos foram selecionados por diversos critérios que produzissem uma 

amostra representativa da mitologia do planeta e um desses critérios foi selecionar 

três criaturas mitológicas de cada continente. No estudo exploratório da mitologia 

global, foi observada pelos autores uma predominância de mitos masculinos, apesar 

da presença marcante das divindades femininas e decidiram então incluir um mito 

de características femininas para cada um dos continentes. Ressaltam também que 

algumas divindades míticas possuem características masculinas e femininas apesar 

da predominância de um dos sexos. No final, ficou dez seres mítico de 

características predominantemente masculinas e cinco com características 

predominantemente femininas. Foram inclusos seres mitológicos de culturas nativas 

de diversos povos, desde o mito indígena e caboclo da Yara, do folclore brasileiro, 

até deidades fundamentais de culturas tribais ancestrais da Oceania, como Tama 

Pua, o Deus porcohomem, e Tanemahuta, Deus das florestas e também alguns 

mitos mais recentes, frutos de lendas perpetradas no mundo contemporâneo, sendo 

eles o Pé-grande, mito da América do Norte com cerca de 200 anos passados desde 

os primeiros relatos sobre sua existência; e o Chupacabras, mito mais recente, com 

centenas de relatos provindos de países da América Latina a partir da década de 

1990. 
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Figura 28: O Mito Ômega. Página “interação” com o c ontinente escolhido. 

 

 

Após a definição dos mitos, iniciou-se o estudo das interfaces e programações 

que permitissem transformar os mitos selecionados e pré-desenhados em entidades 

virtuais, baseadas em design numérico. Vários testes foram feitos visando chegar a 

uma solução viável para a hibridização das criaturas e produção de seus “filhos 

virtuais”, baseados no conceito numérico de morfagem (morph). Foi optado o uso de 

gráficos em duas dimensões (2D) para acompanhar até que ponto o traço “autoral” 

do artista que criou as criaturas iniciais continuariam com uma marca nas criaturas 

geradas no ambiente evolutivo digital, se essa autoria do design continuariam nas 

novas criaturas e por quantas gerações ela permaneceria. 
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Figura 29: O Mito Ômega. Página “Visualizar” com a hibridização das criaturas. 

 

 

A linguagem de programação que mais se adequou tanto no aspecto da geração 

das imagens, como de sua integração com a linguagem HTML (linguagem da web) e 

com o banco de dados que suportaria o ambiente gerativo de algoritmos genéticos, 

em linguagem PHP foi a linguagem de programação JAVA, utilizada com excelentes 

resultados para esse tipo de aplicações. 

Para que os personagens morfassem foram criadas diversas partes 

independentes e fechadas chamadas por eles de “shapes”; elas compunham o 

desenho das criaturas. Com as shapes independentes eles poderiam manter a 

integridade das diversas partes que compunham cada criatura, sem comprometer a 

morfagem entre elas e poderia permitir um detalhamento ainda maior do desenho, 

mantendo a autoralidade inicial do design dos mitos. 

Decidiram incluir como critério de seleção natural no ambiente virtual a 

“assimetria”, diferentemente aos padrões naturais e biológicos da ordem evolutiva da 
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nossa biosfera presente nas mais diversas formas de vida terrestre. Outro critério 

utilizado foi baseado nas cores RGB, ou seja, quanto mais assimétricas e quanto 

mais distantes dos valores puros de red, green & blue, mais chance de 

sobrevivência em nosso espaço digital. 

Um dado importante é que todo o sistema é retro-alimentado pelos internautas. A 

cada entrada de um novo internauta no site as criaturas são programadas para se 

reproduzirem mais três vezes, assim, quanto mais visitas, mais gerações surgirão no 

ambiente de vida artificial. Isto significa que a interação se dá em dois níveis: através 

do “incentivo” à reprodução das demais criaturas do sistema e também ao selecionar 

e inserir o DNA digital em uma das quinze criaturas, colocando-as para reproduzir-se 

imediatamente. 

 

Figura 30: O Mito Ômega: Página “Interação” com áre a de inserção de DNA metafórico. 
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No processo de design evolutivo de Franco, o filho gerado por duas criaturas é 

sempre a média de sua forma e também de suas cores, a partir do cruzamento de 

dados feito no programa de morfagem. Ao colocar sua criatura para reproduzir-se, 

os internautas visualizam o processo de nascimento do filho, uma animação da 

morfagem entre as duas criaturas que vai de uma forma à outra parando na média 

entre elas. 

Nas palavras de Edmond COUCHOT (2003) a proposta do Mito Ômega é: 

“substituir as certezas da ciência pelas incertezas da sensibilidade” (2007:1335).  

Visualmente, o site é predominantemente branco, com ilustrações em tons de 

cinza, preto e vermelho tanto na forma do menu quanto nas delimitações do espaço 

trabalhado e nas caracterizações dos mitos. 

Na página “Home” há um breve histórico do Mito Ômega e sobre a proposta do 

projeto.  

Na página “Interação” há o mapa-múndi com círculos indicativos em vermelho de 

cada continente para que se escolha qual deles você deseja interagir. Após escolher 

um dos continentes aparecerá uma nova página com as imagens dos mitos daquela 

região. Selecionando a imagem do mito aparecerá um descritivo sobre ele e logo 

abaixo um botão para “Inserir DNA”. Ao clicar neste botão aparecerá a imagem do 

mito, abaixo dele um campo de formulário para inserir seu nome ou foto e o botão 

“enviar DNA”. Clicando no botão “enviar DNA” iniciará a morfagem do mito escolhido 

com o seu DNA enviado. 

Na página “Evolução” há um local para acompanhar a evolução das criaturas e 

cada diagrama com 40 criaturas representa uma das gerações, na página “Contatos” 

têm informações dos desenvolvedores do site e endereço de contato e na página 

“Créditos” aparece novamente as informações dos desenvolvedores e 

agradecimentos às pessoas envolvidas no projeto. 
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2.2 -  Web design 

 

 

2.2.1 - Camiseteria 100 

 

Para realizar o estudo de caso sobre web design, escolhi o site Camiseteria. 

Idealizada por Fábio Seixas, Rodrigo David e Tiago Teixeira, a Camiseteria é um 

site de vendas on-line de camisetas que tem uma proposta diferenciada, pois 

trabalha no conceito colaborativo onde o próprio usuário elabora e define as 

melhores estampas. 

Os internautas se cadastram e votam nas estampas que mais gostarem. A 

votação ocorre através de uma janela de visualização, onde se pode ver a estampa 

e seu título, os comentários feitos, os dias que faltam para finalização e quantos 

votos receberam e quem é o autor da estampa. 

A graduação dos votos se dá da seguinte forma: “0 Detestei, 1 Não acho legal , 2 

Razoável! Pode melhorar!, 3 Boa idéia, gostei! , 4 Caramba, gostei muito!, 5 Ual! Faz 

meu estilo! e o voto especial “5 Ual! Faz meu estilo, eu compraria!”Caso não queira 

votar em alguma estampa, ao lado dessa guia fica o link “pular essa”. As mais 

votadas são disponibilizadas na loja virtual e o autor mais pontuado recebe um 

prêmio em dinheiro e ainda ganha créditos dentro site. Por outro lado, para enviar a 

estampa criada é necessário seguir o passo a passo do envio e seguir todas as 

regras do concurso. 

                                            
100  http://www.camiseteria.com/default.aspx 
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Figura 31: Camiseteria. Página “Vote” com camiseta para votação. 
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O site possui seções de catálogo, estoque onde pode se conferir o status em 

tempo real caso a camiseta escolhida esteja esgotada, solicitar uma nova impressão 

de modo que as mais solicitadas serão produzidas novamente; blog onde pode-se 

ter acesso às novas estampas e outras informações, espaço de dúvidas, 

reclamações e sugestões; vale presente para que a pessoa presenteada possa 

escolher as camisetas que quer ganhar e a galeria de fotos onde os clientes são os 

modelos. Eles enviam as fotos vestindo o produto adquirido e se for aprovada, além 

ganhar créditos para próximas compras ele verá sua imagem publicada no site. 

 

Figura 32: Camiseteria. Página “Estoque” com visual ização do estoque. 
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Figura 33: Camiseteria. Página “Home” com lançament o das camisetas. 
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Figura 34: Camiseteria. Página “Galeria de fotos” c om fotos enviadas pelos compradores. 

 

Além da área direcionada a vendas e a criação, o site disponibiliza serviços 

integrados à comunidade como blog com campo de comentários, local de inserção 

de perfis onde os usuários recebem recados, adicionam favoritos, galeria de fotos e 

vídeos assemelhando-se a um serviço de rede social. Outro serviço disponibilizado é 

o BlogBox que pode ser entendido com "resumo geral", atualizado em tempo real, 

no qual pode se acompanhar tudo o que acontece nos blogs dos usuários. 



 111 

Figura 35: Camiseteria. Página “BlogBox”dos blogs pessoais. 

 

O design é amistoso e neutro o que possibilita o foco nos produtos. Os itens de 

navegação são de fácil acesso às áreas desejadas. O local de acesso pessoal do 

usuário é bem divida, organizada e na área destinada aos blogs pode se incluir 

vídeos.  
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Figura 36 - Camiseteria. Página de blog pessoal 
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Figura 37: Camisteria. Página “Blog Camiseteria” do  site. 

 

SEIXAS diz em seu blog: 

"Esse conceito engaja o cliente a participar cada vez mais, 

transformando-o em um divulgador da marca e que o site é o open 

source das camisetas! A proposta do Camiseteria é justamente criar 

uma comunidade de designers e consumidores de camisetas onde 

todos poderão se comunicar, avaliando, criticando e elogiando o 

trabalho alheio” 101. 

 

                                            
101  http://blog.fabioseixas.com.br/archives/camiseteria/ 
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Em suma, o princípio da colaboração aliada às mídias sociais tornou a marca 

Camiseteria conhecida. 
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2.2.2 - Tecnisa 102 

  
O segundo caso estudado, da categoria de web design, é o site da Tecnisa. 

Tecnisa Engenharia é, em 2009, uma das maiores construtoras e incorporadora 

no segmento da construção residencial brasileira. Nos últimos anos ela deu um 

grande salto em inovação, abrangendo as áreas de marketing, relacionamento com 

cliente, internet e responsabilidade social. Em 2000, foi a primeira empresa a realizar 

a venda de um empreendimento pela internet e atualmente, é uma referência 

nacional na internet para venda de apartamentos. 

A reprogramação tecnológica e visual do site agregou novas ferramentas da 

internet para promover maior proximidade com o cliente, fortalecimento da marca e 

geração de novas oportunidades de vendas. 

Com isso, a internet representa hoje mais de 25% das vendas da Tecnisa. São 

mais de 20 mil visitantes no site diariamente e mais de 51 mil páginas indexadas 

pelos mecanismos de busca. 

A construtora montou uma central e uma equipe de corretores dedicada apenas 

ao atendimento de internet e conta hoje com aproximadamente 40 corretores com 

acompanhamento em tempo real. O conceito inicial baseava-se em ver a internet 

não como um meio de comunicação, mas sim como ponto-de-venda. 

A transparência na comunicação é um dado importante na internet. Todos os 

apartamentos no site da construtora têm o preço discriminado, valor de parcelas, 

espaço para marcar visita por e-mail e blog103 corporativo. 

                                            
102  http://www.Tecnisa.com.br/ 

 

103  Blog é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos 
chamados artigos, ou "posts". Estes são, em geral, organizados de forma cronológica inversa, tendo 
como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de pessoas, de 
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Figura 38: Tecnisa. Página “Página inicial” do blog  da Tecnisa.  

 

Com base na experiência da compra de um imóvel na planta e com as 

                                                                                                                                        
acordo com a política do blog. http://www.blogTecnisa.com.br/ 
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características apresentadas no material de divulgação buscaram explorar 

apartamentos modelo decorados ou construídas a partir das ilustrações, quando o 

empreendimento não possuía apartamento decorado, por meio de visitas virtuais. 

Todas as ilustrações dos lançamentos e as plantas também foram 

disponibilizadas, inclusive com a opção de impressão de plantas com suas medidas. 

Outro elemento importante foi o roteirizador, em parceria com o Maplink, que 

indica ao internauta o melhor caminho e a distância de um ponto qualquer da cidade 

quer seja sua residência ou seu trabalho para chegar a determinado 

empreendimento. É utilizado também o Google Earth104 onde se pode identificar 

lugares, construções, cidades e paisagens, através de uma visão aérea. 

A Tecnisa é a 1ª no mercado imobiliário brasileiro que disponibiliza no site um 

aplicativo para visualização dos imóveis no celular, com funcionalidades de localizar 

os imóveis em tempo real, descobrir imóveis próximos do local onde se esta, uma 

rota ilustrativa para chegar aos empreendimentos, acompanhar do estágio da obra, 

ver fotos e plantas, agendar visitas e falar com um corretor e compartilhar e receber 

informações pelo Twitter105. 

Através da parceria com a Urban Systems o sistema também oferece a infra-

estrutura de serviços da região, tais como: hospitais, escolas, farmácias, academias, 

padarias, shoppings, entre outros. 

 

                                            
104  Google Earth é um programa desenvolvido e distribuído pelo Google cuja função é 
apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, construído a partir de fotografias de satélite 
obtidas de fontes diversas, imagens aéreas (fotografadas de aeronaves) e GIS 3D 

105  Twitter é uma rede social e servidor para microblogging que permite aos usuários que 
enviem e leiam atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, 
conhecidos como "tweets"), através da própria Web, por SMS e por softwares específicos instalados 
em dispositivos portáteis como o Twitterberry desenvolvido para o Blackberry. 
http://twitter.com/Tecnisa 
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Figura 39: Tecnisa. Página “Imóveis” com visualizaç ão do apartamento, plantas, fotos, 
ilustrações, roteirizador, Google Earth, localizaçã o, outros imóveis, indique a um amigo, 
formas de contato e aplicativo para celular. 
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Figura 40: Tecnisa. Página da empresa no “Twitter”.   

 

 

Foi incluso no site links para a página do FGTS na Caixa Econômica Federal e o 

link sobre informação de preço base e condições de pagamento no menu da página 

de produtos, ao lado do formulário de cadastro. 
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Figura 41: Tecnisa. Página “Central de dúvidas” sob re o FGTS. 

 

 

Vídeos institucionais sobre os projetos de responsabilidade social foram 

disponibilizados dentro do site utilizando o Youtube106. 

                                            
106  YouTube é um site que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em 
formato digital. 
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Figura 42: Tecnisa. Página “A Tecnisa” com “Vídeos institucionais”. 

 

 

O internauta também pode baixar o PDF do documento que possui os detalhes de 

acabamento que serão usados nas áreas comuns e privativas do empreendimento. 

Foi colocada on-line em 2005 uma relação de todas as obras entregues com foto 

e descritivo resumido do empreendimento. 
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Figura 43: Tecnisa. Página “A Tecnisa” sobre “Imóve is entregues”. 

 

 

A página “Nossos diferenciais”, são destacados os itens importantes que 

diferenciam a empresa dos concorrentes, sempre com muitas imagens. 
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Figura 44: Tecnisa. Página “A Tecnisa” sobre os “Di ferenciais”. 

 

 

O canal “Parceiros” foi criado em 2004, onde são relacionadas todas as empresas 

parceiras no processo de construção de uma obra, tanto de produtos quanto de 

serviços. 

Para se relacionar com a imprensa, foi criada uma seção onde pode se obter as 

notícias e releases sobre a Tecnisa, além de uma área fechada para acessar 

imagens, logotipos e fotos para a ilustração de matérias. 
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Figura 45: Tecnisa. Página “A Tecnisa”, a área de i mpressa no item de  “Noticias”. 

 

 

Foi criada uma área “Trabalhe Conosco” de Recursos Humanos para os 

interessados em trabalhar na Tecnisa. Nesta área pode-se cadastrar o curriculum 

vitae on-line, e ter à Política de RH da empresa. 
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Figura 46: Tecnisa. Página “Trabalhe Conosco”. 

 

Outra área criada foi a seção “Responsabilidade Social Estratégica”. Nela temos 

todos os trabalhos sociais desenvolvidos pela Tecnisa, com os respectivos balanços 

sociais. 
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Figura 47: Tecnisa. Página “A Tecnisa” sobre os pro jetos de responsabilidade social. 

 

 

Imagens de famílias foram inseridas no site como elementos de humanização 

com o objetivo de proporcionar uma navegação mais harmoniosa e envolvente. 
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Figura 48: Tecnisa. Página “Home” com um banner que  exemplifica a humanização do site. 

 

 

A personalização foi outro recurso utilizado para a humanização. Ao entra no site 

pela primeira vez, um cookie é instalado em seu navegador que ao retornar ao site, 

o internauta será saudado por uma chamada, com links para o empreendimento que 

mais foi acessado nas visitas anteriores e um convite para se cadastrar. 

Foi desenvolvida uma área de “Indique a uma (um) amiga (o)”, com ênfase nas 

mulheres, pois elas segundo estudo da Tecnisa, são responsáveis pela decisão de 

90% das compras de imóveis. Esta ferramenta foi colocada nas principais páginas 

do site: lançamentos, plantas, mapas de localização, acompanhamento de obras, 

obras entregues.  

Todos que se cadastram no site, recebem um e-mail personalizado com as 

informações solicitadas e uma doação falando da parceria entre a fundação e a 

Tecnisa. Também foi desenvolvido no site um sistema de doações para o “Projeto 

Felicidade”. O mesmo ocorre para o “Projeto Felicidade”, porém sem a necessidade 

de se cadastrar. 
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 Estão à disposição do cliente diversos pontos de contato para tirar dúvidas e 

obter informações como, por exemplo: e-mail, formulários de informações de 

empreendimentos, formulário de agendamento de visita, chat com a plataforma da 

Directtalk, linha telefônica direta para a equipe de corretores virtuais presente nas 

páginas de produtos e na página principal do site. 

 

Figura 49: Tecnisa. Página “Central de vendas” com contatos on-line. 

 

 

O formulário “Encontre seu TECNISA” é uma área na qual o internauta pode fazer 

uma busca avançada do imóvel desejado, segmentado por empreendimento, por 

características, por localização e por data. O formulário “Fale Conosco” possui uma 

segmentação por compra de imóveis, fornecedores, oferta de terrenos, sou cliente, 

equipe de atendimento onde o internauta pode selecionar o assunto do seu contato, 

para encaminhar o cadastro ao departamento responsável. 
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Figura 50: Tecnisa. Página “Busca avançada” de imóv eis divididos por empreendimento, 
características, localização, data, endereço, bairr o e CEP. 

 

 

Figura 51: Tecnisa. Página de contatos “Fale Conosc o”. 
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O site também possui uma política de privacidade de não divulgação dos dados 

cadastrais antes do preenchimento do formulário, oferecendo a opção de escolher o 

meio de contato preferido. Foi criada uma estrutura de atendimento aos cadastros 

gerados pela internet com uma equipe de seis corretores virtuais.  

 

Figura 52: Tecnisa. Página “Política de privacidade ”. 

 

As respostas são personalizadas e atendidas em um tempo médio de 20 

segundos. Na resposta enviada, além das informações solicitadas, é oferecido 

serviço gratuito de locomoção, o Serviço “Leva e Traz”, com um carro e motorista, 

para levar e trazer o interessado ao stand de vendas ou à Tecnisa além de uma 

confirmação de doação, pela Tecnisa, em nome do prospect, à Fundação Gol de 

Letra. 

Todo o site foi pensado e executado para ter uma navegação simples, rápida e 

harmoniosa. 
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2.2.3 - Kid Abelha 107 

 

O site da banda Kid abelha é o terceiro caso estudado. 

Grupo de pop-rock formado em 1981, no Rio de Janeiro, com o nome “Kid Abelha 

& os Abóboras Selvagens”. O nome foi escolhido por votação entre os integrantes 

do grupo. Sua na primeira formação trazia Paula Toller (voz), George Israel 

(saxofone e teclados), Leoni (baixo), Beni Borja (bateria) e Bruno Fortunato 

(guitarra). Ao longo dos anos, o grupo mudou de formação, reduziu o nome e 

passou a se chamar “Kid Abelha”. Da formação original permaneceram apenas 

Paula, George e Bruno. 

No projeto do novo e atual site, os integrantes do Kid Abelha, queriam algo que se 

diferenciasse pelo estilo e que a navegação fosse original. O site antigo era 

percebido pelos internautas como o melhor conteúdo de banda brasileira na web e o 

desafio era apresentar tudo isso de forma estética, intuitiva e inteligente. 

O atual site foi lançado em 2006 e segundo Gabriel Oliveira, responsável pelo 

design, o grande desafio foi criar algo inovador, que estivesse no inconsciente 

coletivo dos fãs e que reforçasse a imagem da banda. Para ter um embasamento 

teórico sobre as questões que circundavam o desenvolvimento do site Oliveira fez 

uma pesquisa sobre o comportamento das abelhas e a estrutura das colméias e 

desenhou vários rascunhos em papel e o conceito aplicado foi de uma colméia, 

remetendo à idéia da abelha, como elemento central da composição. As áreas de 

navegação imitam favos e os ramos de flores negras procuram equilibrar o layout 

em conjunto com as imagens aplicadas do ensaio fotográfico produzido 

especialmente para o site. 

A tecnologia utilizada foi Flash, o que possibilitou enriquecer o conteúdo através 

de muitas imagens, áudios e vídeos. 

                                            
107  http://www.kidabelha.com.br 
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Os desenvolvedores recomendam utilizar a resolução do monitor em 1024x768 

pixels por apresentar melhor qualidade de imagem, mas os internautas que 

navegarem em 800x600 pixels não serão prejudicados. Como 25% dos fãs utilizam 

essa resolução foi disponibilizada uma versão que entra automaticamente quando 

detectada a configuração pelo browser. 

As principais etapas envolvidas na criação por Oliveira foram: o estudo conceitual 

que facilitou a construção da história que sustenta e que dá vida ao site, a 

arquitetura da informação que ajudou a definir a melhor forma de distribuir o 

conteúdo e disponibilizá-lo ao internauta, a concepção visual que modelou o site de 

acordo com o conceito, a tecnologia dando dinâmica à navegação e a produção de 

conteúdo. 

A equipe buscou algo mais orgânico, que proporcionasse liberdade de movimento 

a navegação e que remontasse a estrutura de uma colméia e o resultado foi um 

conjunto de favos suspensos que seriam as áreas do site. 

O elemento central escolhido foi a Flor de Lótus, pois em uma de suas pesquisas 

descobriu que as abelhas operárias encontram somente nesta flor o néctar que 

produz a geléia real para a abelha rainha. Para levar esse néctar aos demais favos 

criaram ramos de flores que interligam todas as demais áreas, de modo que o site 

possa ser entendido como um único ser, como uma colméia real 108. 

A arquitetura de informação foi estruturada através do estudo de comportamento 

do usuário (em relação ao antigo site) e o acesso a informação para que fosse 

intuitivo e prático. 

As áreas foram dispostas de forma que o internauta pudesse navegar a partir de 

qualquer ponto do site, ir a outro e encontrar a informação desejada. 

Foram realizados testes de usabilidade. Primeiramente com um grupo mais 

                                            
108  http://www.revistawebdesign.com.br/index.php/ 
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próximo de amigos e conhecidos que obtiveram um o resultado positivo. Após o 

lançamento do site foi feito um acompanhamento em alguns canais de comunicação 

com enfoque maior na comunidade do Fã Clube do Kid Abelha no Orkut. Os fãs se 

adaptaram á navegação e muitos destacaram a abelha que poliniza as flores no 

acesso de uma área a outra. 

O público-alvo do site são os jovens, o que justifica o visual diferente e a 

navegação orgânica. Ele não segue os padrões convencionais de um site comum e, 

para chegar a algumas áreas, é preciso refletir um pouco, mas foi um desafio que 

propuseram aos fãs, de se aventurarem no site e descobrirem um pouco mais da 

história da banda. 

As cores foram utilizadas nas diferentes seções do site com o intuito de marcar 

cognitivamente cada área. A aplicação vetorial sobre as fotos teve como objetivo 

marcar as imagens das respectivas seções de forma que não poluísse visualmente o 

conjunto, nem exigisse de mais da placa de vídeo do usuário. As fotos apresentadas 

foram feitas exclusivamente para o site, por isso seguem a mesma ambientação. 

O desenho da interface foi desenvolvido no papel e depois foi para o computador. 

O site foi redesenhado no programa Adobe Photoshop e depois todo montado 

vetorialmente no Flash, o que garante velocidade na abertura e na navegação e as 

fotos são carregadas dinamicamente. 

Visualmente ele é dividido em duas áreas: do lado esquerdo conteúdo ligados a 

banda e do lado direito conteúdo ligados a produções de álbuns. Cada lado tem uma 

abelhinha que ao clicarmos em um dos “favos menus” ela guia o internauta até o 

favo desejado. 
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Figura 53: Kid Abelha. Página “Home” à esquerda “Ba nda”, a direita “Disco” e no centro a 
“Flor de Lótus”. 

 

 

“Sobre a Banda” temos subdivisões que são: banda, destaques, galeria, agendas, 

extras, e-mail e o site de George Israel, saxofonista da banda, divulgando seus 

trabalhos solo. 

No item “Banda” temos a biografia de cada componente, histórico de como 

surgiram e reportagens com as primeiras matérias publicadas em jornais. 
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Figura 54: Kid Abelha. Página sobre a “Banda” com r eportagens, perfil dos integrantes e o 
histórico. 

 

 

No item “Agenda” é disponibilizado os shows e as atividades de produção 

individual. 
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Figura 55: Kid Abelha. Página da “Agenda” de shows.  

 

Na “Galeria “são disponibilizados fotos e vídeos dos shows e participações que 

fizeram. 

 

Figura 56: Kid Abelha. Página da “Galeria” com foto s e vídeos. 
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Nos “Extras” temos materiais para downloads como papéis de parede para 

computador, ícone para o Messenger e autógrafos de cada componente. 

 

Figura 57: Kid Abelha. Página dos materiais “Extras ”. 

 

 

O “Formulário” para envio de e-mail possui uma função diferenciada, a de poder 

endereçar seu e-mail diretamente ao integrante da banda que o usuário quer 

contatar. Logo abaixo temos o contato para shows. 

O “Destaques” é uma espécie de resumo de todas as áreas de relevância do site 

como prêmios, DVD, vídeos, fotos, extras, discos e uma coluna chamada “Meu 

pinhão” escrita pelos integrantes na área “Banda” com participação de um jornalista. 
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Figura 58: Kid Abelha. Página de “Destaques”. 

 

 

As subdivisões na área “Disco” têm: disco, novidades, estrada, rádio, contato e 

criação e site oficial da Paula Toller, vocalista da banda, divulgando seus trabalhos 

solo. 

Figura 59: Kid Abelha. Página das discografias. 
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No “Disco” temos a discografia completa, a paralela com participações especiais 

da banda, solos com trabalhos individuais, singles, DVD do show acústico, algumas 

curiosidades e fotos e coletâneas dos álbuns compilados. 

 

Figura 60: Kid Abelha. Página “Disco” com trabalhos  solo. 

 

Figura 61: Kid Abelha. Página “Disco” com trabalhos  singles. 
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Figura 62: Kid Abelha. Página “Disco” com álbuns da  banda. 

 

O “Rádio” é um player com as músicas gravadas da banda onde o internauta 

pode escolher, dentro da lista, aquilo que quer ouvir. O player abre sobre a página 

home. 

Figura 63: Kid Abelha. Página “Rádio” com o player. 

 

A “Estrada” contém o histórico dos shows e o diário da banda.  
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Figura 64: Kid Abelha. Página “Estrada” com históri co e os diários. 

 

 

Figura 65: Kid Abelha. Página “Estrada” com o histó rico de shows. 

 

 

Nas “Novidades” têm as atualizações da comunidade no Orkut e críticas dos 

shows. 
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Figura 66: Kid Abelha. Página de “Novidades”. 

 

 

No “Contatos” além de itens enviados com perguntas mais freqüentes, a caixa 

postal com espaço para sugestões, críticas e discussões temos também o “fale 

conosco” que segue o mesmo padrão do e-mail quando se quer destinar a 

mensagem para um determinado integrante da banda. 
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Figura 67: Kid Abelha. Página de “Contatos”. 

 

 

Figura 68: Kid Abelha. Página de “Contatos” com “Ca ixa postal”. 

 

 

Na área “Criação” tem a lista de profissionais que foram envolvidos no projeto da 

construção do site. 
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O uso de fontes sem serifa e utilizar a mesma família favorece a leitura na tela do 

computador e estabelece uniformidade, o que colabora com a leitura do usuário. 

Outro fator importante na leitura do conjunto foi o alinhamento do texto em relação a 

outros elementos. 

A atualização do site é feito mensalmente por uma pessoa responsável da equipe 

de desenvolvedores. Todo site é dinâmico e alimentado via base XML109 o que 

facilita o carregamento das informações sem necessidade de consultar banco de 

dados e por ter uma estrutura relativamente simples de ser construída. 

O site foi todo programado em ActionScript 2.0 por conta da diversidade dos 

recursos de animação e interatividade, próprios do Flash. 

O Java script foi utilizado para interagir com alguns recursos do Flash como o 

reescalonamento do site de acordo com o tamanho do browser e o PHP, na 

validação dos formulários. 

A disponibilização de áudio e vídeo foi um dos novos recursos no site para 

enriquecer a experiência dos fãs, tanto através de uma rádio que funciona como um 

fundo sonoro durante a navegação, quanto na apresentação de diversas músicas e 

vídeos que envolvem a história da banda. Vários materiais foram aproveitados do 

site antigo, mas uma boa parte foi produzida e convertida para o Flash. 

Com o novo site houve um aumento considerável do número de visitas diárias, 

além da apresentação de diversas músicas e de vídeos que envolvem a história da 

banda. 

 

 

 

                                            
109  eXtensible Markup Language 



 145 

Capítulo 3  
O método e a metodologia 
 

 

 

 

No capítulo anterior selecionei três tipos de projetos das duas categorias 

analisadas e mapeei os itens que os constitui e suas peculiaridades. Os projetos 

selecionados foram: Freakpédia dos artistas Fabio Nunes e Edgar Franco, PacMan 

e o Minotauro de Andrei Thomaz e O Mito Ômega de Edgar Franco na categoria de 

web arte. Na categoria de web design: Camiseteria de Fábio Seixas, Tecnisa da 

agência Mídia Digital e Kid Abelha e Gabriel Oliveira. 

Neste capítulo listo as informações coletadas e posteriormente faço um 

cruzamento das características onde os campos relacionados serão confrontados.  

Como teríamos uma grande variedade de itens a serem confrontados, como por 

exemplo, links de cada menu e submenu, preferi delimitar em 10 itens básicos que 

de certa forma são encontrados na maioria dos sites.  Se fosse analisar toda a 

estrutura que os compõe tornaria o cruzamento de dados muito complexo, pois nem 

sempre temos as mesmas ferramentas e funcionalidades para cada site.  

Os 10 itens foram escolhidos a partir de princípios de design, interface, arquitetura 

da informação, tecnologia baseados na Metodologia DADI.  
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3.1 – Metodologia de seleção dos itens 

 

 

Cada profissional possui uma metodologia para desenvolver sites, então senti a 

necessidade de entender alguns processos para escolher os 10 itens que julgo 

importantes para depois fazer o cruzamento e o confronto das características dos 

sites que selecionei no capítulo 2. 

Percebi que não adiantaria iniciar a seleção sobre os elementos visuais que 

compõe um site ou suas tecnologias se não possuísse um roteiro. Seria como iniciar 

a construção de um projeto, escolhendo desconectadamente formas, cores e 

linguagens sem saber o seu escopo, a quem se destina, o que e como eu quero 

alcançar e o que eu quero comunicar.  

Embasear-me-ei em uma metodologia muito utilizada para desenvolvimento de 

sites que é a Metodologia DADI (Definition, Architecture, Design, Implementation) 

criada pelo designer americano Clement Mok110. Como toda metodologia esta 

também está sujeita a modificações e constante evolução. 

De acordo com VICENTINI e MILECK (2000:9), esta metodologia apresenta 

quatro etapas de produção - definição, conceito, criação e implementação - o que 

permite uma melhor organização quanto à divisão de trabalho, à reunião de 

informações, à escolha do layout e à implementação da programação. 

A etapa de Definição constitui-se na discussão de: 

• Objetivo e público-alvo;  

• Reunir e analisar o conteúdo a ser disponibilizado no site (logotipos, imagens, 

textos, vídeos);  

• Dividir responsabilidades entre os envolvidos no projeto; 

                                            
110  Um dos maiores arquitetos de informação dos Estados Unidos 
 



 147 

•   Definir as tecnologias empregadas baseadas no público-alvo. É necessário 

conhecer o seu perfil para identificar qual é o equipamento que ele utiliza; 

• Apresentar um protótipo com alguns elementos de design e um primeiro nível 

de navegação.  

 

Na Arquitetura discute-se como: 

• Estruturar, organizar e agrupar as informações por seções ou assuntos 

principais; 

•   Funcionará a interatividade entre o usuário e o site e como será, considerando 

que deva se encaixar ao contexto do site;  

•   Facilitar a navegabilidade e viabilizar que o usuário encontre as informações 

que necessite. Como em um trajeto exploratório que se descobre aos poucos 

suas diversas informações, funções, serviços e produtos disponíveis. 

 

A etapa de Design compreende em: 

• Criar um layout a partir dos dados coletados do objetivo e do público-alvo feita 

na etapa Definição da metodologia DADI;  

• Buscar um layout que o usuário se identifique com o site, através de escolhas 

adequadas para web relativa à legibilidade, às cores e ao contraste, à 

disposição de textos e figuras, ao tratamento de imagens e de outras mídias e 

outras tecnologias. 

No segundo tópico desta etapa Design cito alguns elementos que acho 

necessário, por sua relevância, detalhá-los para entender seus significados e o que 

eles podem abarcam.  

• Legibilidade – refere-se às características das informações apresentadas na 

tela.  Contraste entre tipografia e fundo, tamanho da fonte, espaçamento 

entre palavras e entre linhas de texto podem dificultar ou facilitar a leitura; 
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• Redação e textos – a forma de apresentação de textos na rede devem ser 

pensadas e direcionadas aos usuários que não dispõem de tempo e 

paciência para ler textos extensos;  

• Criação de Imagens – as extensões normalmente utilizadas na web são GIF 

e/ou JPG, portanto deve-se transformá-las nestes padrões logo na fase inicial 

do projeto;  

• Tratamento de outras mídias – pode-se também utilizar som e vídeo, mas 

para isso é necessário disponibilizar ferramentas específicas de captação, 

tratamento e disponibilização para estas mídias. É indispensável informar ao 

usuário a necessidade de alguma mídia específica para o acesso; 

• Outras tecnologias – podem ser utilizadas ferramentas de desenvolvimento e 

descrição como VRML – Virtual Rality Modelling Languagen, Macromedia 

Flash, o tradicional HTML e outros.  

 

A Implementação caracteriza-se por: 

• Finalizar a programação; 

•   Testar a interface e verificar o funcionamento correto do site, como as 

animações e os vídeos se comportam, o acesso ao banco de dados, a 

existência de falhas e elos quebrados na navegação, a existência de erros na 

programação, etc. 

• Definir o servidor e domínio;  

• Transferir os arquivos para o servidor, sendo o mesmo disponibilizado para 

web. 

 

Após refletir sobre as etapas da Metodologia DADI seleciono os 10 itens, sendo 

eles: nome, autoria, objetivo, conteúdo, inserção de dados, imagens, cores, 

áudio/vídeo, animações e tecnologia. 

Percebi que cada um dos itens escolhidos estão inseridos em cada uma das 
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etapas, mas que também podem se repetirem em outras com funções diferentes 

complementando-se. 

No caso do item Nome  ele se apresenta, na minha visão, em duas etapas: na 

Definição  como algo a ser discutido e criado a partir do objetivo e na 

Implementação  no momento da escolha do domínio de endereço URL (Unique 

Resource Locator). Ou seja, é o nome do site, que logo depois do www, tem o 

seguinte formato: nome do domínio.categoria.país. Ex: www.freakpedia.org, neste 

caso a categoria escolhida foi ORG, pois esse site não possui fins lucrativos. 

Em Autoria e Objetivo entendo que fazem parte da etapa Definição, sendo o 

primeiro na escolha do grupo de desenvolvimento e suas responsabilidades e o 

segundo discutindo e criando o objetivo, o propósito do site. 

Nos itens Conteúdo, Inserção de dados, Imagem, Cores, Áudio/ Vídeo, 

Animações e Tecnologia entendo que estão presentes em todas as etapas 

Definição, Arquitetura,  Design e Implementação , no que se referem a ações 

como reunir, analisar, definir, estruturar, organizar, agrupar, testar e disponibilizar 

todo material da melhor forma possível, facilitando o entendimento, a navegabilidade 

e a afinidade do usuário com o conteúdo e a interface.  

A partir desse entendimento organizo os dados coletados dos 10 itens 

selecionados. Inicio então com os sites de web arte e posteriormente os de web 

design. 
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3.2 – Dados coletados dos sites de Web Arte 

 

 

Inicio a coleta dos dados com o site Freakpédia. 

As informações coletadas são: 

Nome do site: http://www.freakpedia.org 

Autoria: Artista de multimídia e web arte FON e Edgar Franco 

Objetivo: versão poética, irônica e de reação a Wikipédia 

Conteúdo predominante: verbetes de diversas intenções e instruções 

Inserção de dados: arquivos, apelido e senha sem identificação pessoal ou e-mail 

Imagens: freakpatrono 

Cores: fundo branco com detalhes e vermelho e amarelo 

Áudio/ Vídeo: não possui 

Animações: possui 

Tecnologia: Wiking 

 

O próximo site observado é PacMan e o Minotauro 

As informações coletadas são: 

Nome do site: http://www.andreithomaz.com 

Autoria: Artista plástico Andrei Thomaz 

Objetivo: versão poética do vídeogame PacMan 

Conteúdo predominante: instruções do jogo e objetivo 

Inserção de dados: não possui 

Imagens: dos personagens 

Cores: fundo escuro com os personagens coloridos 

Áudio/ Vídeo: possui/ não possui 

Animações: possui 

Tecnologia: Shockwave Flash e Actionscript 
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O terceiro site de web arte detalhado é O mito Ômega 

As informações coletadas são: 

Nome do site: http://www.mitomega.com 

Autoria: Artista de multimídia e web arte Edgar Franco 

Objetivo: site baseado no conceito de design evolucionário 

Conteúdo predominante: instruções e descrição dos mitos 

Inserção de dados: DNA digital 

Imagens: ilustrações dos mitos, personagens 

Cores: fundo claro com detalhes em vermelho e tons de cinza e preto. As criaturas 

são coloridas  

Áudio/ Vídeo: não possui 

Animações: possui 

Tecnologia: Java 2D  
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3.3 – Dados coletados dos sites de Web Design 

 

 

Na categoria de web design, o primeiro site analisado é a Camiseteria. 

As informações coletadas são: 

Nome do site: http://www.camiseteria.com/ 

Autoria: empresário e analista de sistemas Fábio Seixas e os designers Rodrigo 

David e Tiago Teixeira. 

Objetivo: site de vendas on-line de camisetas 

Conteúdo predominante: produtos, preço, votos, comentários dos cadastrados e 

regulamentos 

Inserção de dados: arquivos e dados pessoais dos usuários 

Imagens: produtos, pessoas e estampas 

Cores: fundo escuro  

Áudio/ Vídeo: possui 

Animações: não possui 

Tecnologia: web 2.0 

 

Tecnisa é o segundo site analisado. 

As informações coletadas são: 

Nome do site: http://www.tecnisa.com.br/ 

Autoria: agência Mídia Digital 

Objetivo: venda de empreendimentos imobiliários 

Conteúdo predominante: descrição dos produtos, responsabilidade social, blog, 

serviços 

Inserção de dados: arquivos e dados pessoais dos usuários 

Imagens: produtos e pessoas e ilustrações de decorados 

Cores: predominantemente claro com detalhes vermelho, azul e laranja 

Áudio/ Vídeo: possui 
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Animações: possui 

Tecnologia: wordpress, RSS, chat, roteirizador, Google Earth, skype, blog, podcast, 

vídeo-atendimento, visita virtual, flash. 

 

O último site analisado é o da banda Kid Abelha. 

As informações coletadas são: 

Nome do site: http://www.kidabelha.com.br/lotus.html 

Autoria: web designer Gabriel Oliveira e equipe 

Objetivo: divulgar a banda 

Conteúdo predominante: tudo o que envolve a banda e seus integrantes 

Inserção de dados: dados pessoais dos usuários 

Imagens: integrantes da banda, shows e convidados, álbuns, CD e DVD 

Cores: diversas cores para marcar cada área do site 

Áudio/ Vídeo: possui 

Animações: possui  

Tecnologia: Flash 
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3.4 – Cruzamento dos dados dos sites 

 

 

Após listar os 10 itens de cada site das duas categorias, o passo seguinte foi 

colocar em uma tabela as informações coletadas e confrontar cada um dos itens 

analisados. 

 

Figura 69 - Tabela dos sites selecionados. 

Sites selecionados 

Nome Freakpédia 

 

.org 

PacMan e o 
Minotauro 

.com 

O Mito 
Ômega 

.com 

Camiseteria 

 

.com 

Tecnisa 

 

.com.br 

Kid Abelha 

 

.com.br 

Autoria Artista Artista Artista Programador Agência Designer 

Objetivo 
principal 

Contestação 

Reação 

Game arte Design 
genético 

Vendas Vendas Divulgação 

Conteúdo 
principal 

Verbetes 
diversos 

Instruções e 
legendas 

Descrição 
dos Mitos 

Produtos Produtos Histórico da 
banda 

Inserção de 
dados 

Sim Não Sim Sim Sim Sim 

Imagens Freakpatrono Personagens Persona-
gens 

Produtos Produtos Material da 
banda 

Cores 
predominantes  

claras escuras claras escuras claras coloridas 

Áudio/ Vídeo Não/ Não Sim/ Não Não/ Não Sim/ Sim Sim/ Sim Sim/ Sim 

Animações Sim Sim Sim Não Sim Sim 
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Tecnologias Wiking 

Flash 

PHP 

wiki 

Shockwave 

Flash 

Actionscript 

GIMP 

Blender 

Java 2D 

Softwares 

PHP 

JAVA 

Web 2.0 

Javascript 

ASPX 

 

Wordpress 

RSS 

Chat 

Roteirizador 

Google Earth 

Skype 

Blog 

Podcast  

Javascript 

Vídeo-
atendimento 

Visita virtual 

Flash 

Actionscript 

Javascript 

XML 

PHP 

Adobe 

Photoshop 

Flash 

 

 

 Ao confrontar as informações coletadas na tabela acima percebi algumas 

particularidades que a seguir as descrevo em tópicos.  

  

Nome 

 O item “Nome” serve para expressar o que é e qual o propósito do site na etapa 

Definição , além de sugerir e definir o nome do domínio de endereço URL na etapa 

de Implementação . Quando falamos em Camiseteria, Tecnisa e Kid Abelha 

percebe-se que os nomes são ligados ao negócio, a empresa em si. A Tecnisa nos 

remete a uma construtora de empreendimentos imobiliários, Kid Abelha nos lembra 

a banda de pop-rock brasileira dos anos 80 e Camiseteria podemos até não 

conhecer a marca, mas nos remete a um local onde se produz ou vende camisetas. 

Já quando observamos os nomes dos sites Freakpédia, PacMan e o Minotauro e O 

Mito Ômega de certa forma não ficam completamente explícitos o que são e o que 
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fazem. Freakpédia é uma junção das palavras “freak” que na língua inglesa significa 

“estranho” e o sulfixo “pédia” de enciclopédia e que de forma associativa nos remete 

a Wikipédia, porém é algo que difere por ser uma composição de nomes que 

atendem a um propósito artístico. No PacMan e o Minotauro podemos até lembrar 

dos personagens de formas individuais, um lembra o jogo da década de 80 e o outro 

a lenda grega do Minotauro. O Mito Ômega em outro contexto, sem ser a do site, 

remete a origem e evolução do Universo que na poética do artista é abordado de 

uma forma particular, porém com semelhanças no que tange evolução do design 

genético e das criaturas míticas. Nesses três últimos sites residem dúvidas sobre a 

sua utilidade e função. Essas questões serão melhor abordadas no item “Objetivo 

principal”. Quanto ao nome do domínio, percebo que há uma diversidade de 

categorias e o mais utilizado é o .COM, que acaba sendo o modo mais utilizado nos 

Estados Unidos como uma forma universal de “terminação”. O Pacman e o 

Minotauro, O Mito Ômega e a Camiseteria o utilizam, sendo os sites artísticos 

possuem versões em inglês e português e o Camiseteria só em português. Já o 

Tecnisa e o Kid Abelha possuem categoria e país no domínio. COM.BR que seria 

Comércio em Geral para pessoas jurídicas e entidades. A Freakpédia como falei 

anteriormente possui categoria .ORG que é entidade sem fins lucrativos assim como 

a Wikipédia. 

 

Autoria 

 O item “Autoria” serve para termos a referência, pela etapa Definição,  quem fez 

o trabalho e a divisão das responsabilidades na escolha do grupo do 

desenvolvimento, por que fez e para quem. A Freakpédia de Fabio Nunes e Edgar 

Franco, PacMan e o Minotauro de Andrei Thomaz e O Mito Ômega de Edgar Franco 

são sites desenvolvidos por artistas visuais - cada artista possui uma equipe e cada 

componente é responsável por uma parte do desenvolvimento - e tiveram como 

ponto de partida e alicerce as suas poética individuais. Para atender a poética 
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individual a web é o suporte escolhido e utilizado por eles; o que permite 

proporcionar a interação de forma direta agregando ou não informações, sem 

necessidade de locomoção física, entre usuário e obra. Nessas obras o usuário 

pode interferir de alguma forma. No Freakpédia e no O Mito Ômega pode se inserir 

dados de texto e links o que agrega novas informações ao banco de dados, já no 

PacMan e o Minotauro a interação ocorre através de percorrer novos caminhos, de 

certo modo limitados, para fugir do monstro e conseguir as armas.  

 Atualmente a ocupação dos artistas na área de designers tanto gráficos como 

web desenvolvendo não apenas sites comerciais altamente criativos e inovadores 

dentro do conceito de uma empresa e também objetos de uso pessoal, ilustrações, 

etc. mostra-se inversa ao que ocorreu no século 20 onde poucos artistas se 

propunham executar projetos de produtos e de decoração em que designers e 

arquitetos se propuseram a executar.    

Já os sites Camiseteria de Fábio Seixas, Tecnisa da agência Mídia Digital e Kid 

Abelha de Gabriel Oliveira foram desenvolvidos por designers, programadores e 

analista de sistemas com o propósito de gerar vendas, divulgação e promoção dos 

produtos e/ou serviços ofertados a um determinado público; cada um com a sua 

função definida também na etapa Definição . Para cada público os profissionais 

desenvolveram os sites de acordo com as suas necessidades a partir de um estudo 

minucioso do comportamento e das tendências de mercado tornando-os atraentes, 

convidativos e que o consumidor/usuário fique o máximo de tempo possível 

navegando até concretizar seu objetivo, quer seja na busca de informação, 

entretenimento ou de compras. 

A receita design, publicidade e marketing se perpetua desde a década de 1950, 

porém com um meio de comunicação diferente; o que era feito no rádio e no cinema 

agora é feito na tela do computador através de um site conectado a internet.  
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Objetivo principal e o Conteúdo principal 

 O “Objetivo principal” e o “Conteúdo principal” são itens que possuem uma 

conexão um pouco maior entre si. Pode-se dizer que se um site não tiver objetivo 

claro e específico provavelmente o seu conteúdo também não o terá. O objetivo 

principal está na etapa de Definição  e o conteúdo principal transpassa todas as 

etapas (Definição, Arquitetura,  Design e Implementação ). 

 Nos sites analisados verifica-se que o objetivo principal seria o propósito que 

seus autores dão a eles para atender uma determinada necessidade. Os projetos de 

web arte têm o propósito de atender a poética individual de cada artista e os de web 

design têm um propósito vendas, comercial, entretenimento e divulgação. 

No caso da Freakpédia o propósito atende a versão poética dos artistas em 

reação e  contestação a Wikipédia por terem algumas de suas produções eliminadas 

após análises de relevância. Criaram o site onde o julgamento a respeito da 

relevância não é motivo de censura, um espaço realmente livre no qual apenas se 

exclui conteúdos que possuam restrições de direitos autorais. Na Freakpédia quem 

cria os conteúdos são os usuários, seguindo uma gama de verbetes divididos em 

categorias com as mais diversas intenções desde algo de um universo muito 

particular ou um caráter mais nonsense até  temas genéricos e verbetes mais sérios. 

Apenas o “ajuda como participar",“filosofia freak“,“saiba mais“,“advertências“ e as 

“categorias“ foram escritas pelos artistas para dar uma visão geral e apoio na 

utilização da obra. 

O PacMan e o Minotauro trata em metáfora a semelhança da hipermídia a um 

labirinto onde se percorre trilhas virtuais sem percursos determinados e com a 

possibilidade da repetição de escolhas como geralmente ocorre na internet e em 

outros suportes que possibilitam “a escolha”. Os textos foram escritos pelo artista e 

relata a história, instruções, legendas e o objetivo a ser alcançado. É um web game 

flash que rediscute a linguagem dos games, sua estrutura representacional e seus 

dispositivos lógicos, unindo game e a arte . 
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O Mito Ômega é baseado na idéia de design evolucionário, o que significa que o 

artista não cria as criaturas, mas o design dessas criaturas depende da interação 

dos visitantes em seu processo evolucionário combinando o metafórico DNA digital 

obtido a partir da decodificação do nome do visitante digitado em um formulário, ao 

DNA digital de uma criatura mítica previamente gerada em computação, criando 

assim uma criatura única, que posteriormente é inserida em um ambiente de vida 

artificial e dentro dele irá interagir a outras criaturas já existentes em constante 

processo de reprodução e evolução. 

O artista pesquisou os mitos de cada continente, selecionou-os dentro de alguns 

critérios, montou e distribuiu o conteúdo das criaturas nas respectivas áreas. O único 

momento em que o usuário escreve algo é quando ele insere seu nome como DNA 

digital no formulário para gerar a sua criatura. 

Os sites Camiseteria e Tecnisa têm o propósito de gerar oportunidades de 

vendas, promover e divulgar os produtos e a marca. Ambos possuem uma área 

exclusiva para vendas on-line sendo as camisetas produzidas pelos 

designers/usuários utilizando o conceito colaborativo na Camiseteria e 

empreendimentos imobiliários na Tecnisa. Ambos de certa forma prezam pelo 

relacionamento e proximidade com o cliente. 

Já o site do Kid Abelha tem o propósito de divulgar e reforçar a imagem da banda 

com áreas de histórico, fotos, material para download, shows, discografias, agenda 

de shows, novidades, rádio on-line e contato, além de apresentar tudo isso de forma 

estética, intuitiva e inteligente, algo que se diferenciasse pelo estilo e originalidade 

de navegação, pois o site antigo era percebido como melhor conteúdo de banda 

brasileira na web. 

 

 

 



160 
 

Inserção de dados 

No item de “Inserção de dados”, quer seja arquivos ou apenas informações 

pessoais enviados por formulários, constatei que o site PacMan e o Minotauro é o 

único que não possui essa funcionalidade. A Inserção de dados serve para que, de 

certa forma, se agregue informações sobre o usuário, seu comportamento, sua 

opinião perante o acesso e sua resposta ao site independente dele ter o propósito 

de vendas, divulgação ou artístico. Este item também transpassa as etapas 

Definição, Arquitetura,  Design e Implementação , no que se refere a definir e a 

organizar as informações que se deseja coletar, se há necessidade dessa 

funcionalidade no site, se está alinhado com os objetivos, como estará disposta essa 

funcionalidade e em que tecnologia será suportada até o momento dos testes finais 

na finalização. 

 No site Freakpédia o usuário pode inserir arquivos, textos, imagens e links. 

Também pode criar seu verbete, editar e complementar informações dos verbetes 

de outras pessoas, mas tudo isso só ocorre mediante ao cadastro simples 

informando apelido e senha. 

 No O Mito Ômega o usuário pode inserir em modo texto seu nome, que seria 

metaforicamente seu DNA digital no campo de formulário. 

 No projeto Camiseteria o usuário pode votar nas melhores estampas, inserir 

arquivos das estampas das camisetas no formulário de participação do concurso, 

comentários e na área pessoal fotos, vídeos e textos no blog, dados pessoais de 

faturamento e entrega da camiseta e os dados da camiseta comprada. 

 No Tecnisa temos as áreas de atendimento on-line incluindo chat, vídeo e 

telefone, contatos por e-mail, compartilhamento e recebimento de informações pelo 

Twitter, cadastro de curriculum vitae e pessoal, formulários de informações de 

empreendimentos, de agendamento de visita, de dúvidas e o de indicações, blog e o 

fale conosco. 
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 No Kid Abelha o usuário deixa em modo texto, através dos formulários de 

contato, seus comentários, discussões, críticas e sugestões, “perguntas mais 

freqüentes” e com qual área ou integrante da banda gostaria de se corresponder. 

 

Imagens e Cores predominantes 

 Os itens “Imagens” e “Cores predominantes” caminham juntos, pois cada site 

destaca em imagens e cores os pontos de maior relevância causando ou não algum 

tipo de experiência. Nestes casos a palavra chave é o equilíbrio entre ambas e os 

seus recursos. Em relação às cores há um predomínio de tons claros tanto nos sites 

de web arte quanto os de web design. Aparentemente não há um padrão estético 

estabelecido pelas categorias, mas talvez pelas tendências atuais.  

 As imagens ajudam a traduzir e a reforçar o objetivo do site. Freakpédia temos 

apenas o Freakpatrono como uma espécie de guardião da wiki e o logotipo, PacMan 

e o Minotauro temos os respectivos personagens, labirinto, armas e fotos da Grécia 

como forma de compor a história, O Mito Ômega temos as ilustrações da criaturas 

míticas e suas “filhas” em constante mutação, o mapa-múndi e toda a composição 

do layout das páginas, Camiseteria temos fotos das estampas das camisetas e dos 

internautas e o logotipo, Tecnisa temos as fotos dos empreendimentos imobiliários, 

de pessoas para deixá-lo mais humanizado, imagens das plantas dos imóveis e o 

logotipo e o Kid Abelha temos as fotos especialmente tiradas para o site dos 

integrantes da banda e uma aplicação vetorial para marcá-las, fotos dos shows e 

participações, além de todo o design de favos, abelhas e a flor de lótus.  

 Os sites PacMan e o Minotauro e Camiseteria possuem tons escuros de fundo, 

sendo o PacMan e o Minotauro um preto sólido e a Camiseteria utiliza tons de 

marrom com texturas diferenciando e delimitando as áreas da testeira e do fundo. Já 

Freakpédia, O Mito Ômega e Tecnisa possuem como cor predominante de fundo o 

branco sólido. No caso do Kid Abelha o fundo colorido foi utilizado nas diferentes 

seções do site com o intuito de marcar cada área.  
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Áudio/ Vídeo 

 O item “Áudio/ Vídeo” serve para enriquecer a experiência do usuário, porém 

nem sempre os sites utilizam esse dois elementos concomitantemente. Um bom 

exemplo disso é o PacMan e o Minotauro. Ele não segue o padrão de ter os dois 

elementos juntos. O áudio desse site se refere apenas aos sons emitidos pelos 

personagens ao se movimentarem no labirinto e de morte do PacMan. 

 Freakpédia e O Mito Ômega não possuem nenhum dos dois, entretanto a 

Freakpédia pode-se colocar links de vídeo do Youtube. Já os sites de web design 

Camiseteria, Tecnisa e Kid Abelha possuem tanto áudio como vídeo. Na área 

destinada ao blog pessoal de cada usuário da Camiseteria há um espaço onde pode 

se inserir vídeos que possuem áudio. Em várias áreas do site da Tecnisa possui 

vídeos com áudio sobre apresentações de projetos de responsabilidade social, 

sobre a Tecnisa e sobre os imóveis. Kid Abelha possui um pequeno acervo digital 

dos álbuns que são tocados no player do próprio site, vídeos com áudio dos shows 

realizados e um fundo sonoro durante a navegação das próprias músicas. 

 

Animações 

 No item “Animações” constatei que apenas o site Camiseteria não possui, pois 

percebo que esse tipo de artifício é mais utilizado para dar destaque em elementos 

com alto grau de relevância. Neste caso todas as estampas são relevantes e se 

colocassem animações em todas não conseguiríamos ter uma visão satisfatória e 

analítica das camisetas a serem compradas e votadas. A Freakpédia possui três 

animações que estão localizadas no topo do site em itens de importância que 

necessitam de destaque, sendo uma delas é o logotipo, a outra é próximo do campo 

de busca de verbetes e a última é dos campos para criar uma conta. PacMan e o 

Minotauro é inteiramente animado  no contar da história, instruções e objetivo do 
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jogo, havendo partes de interação do usuário na circulação do personagem pelo 

labirinto. O Mito Ômega possui animações “automáticas” a partir da “morfagem” das 

criaturas com o DNA digital do usuário.  

 No caso da Tecnisa houve uma necessidade de ter animação no local de maior 

destaque do site que é no banner da home onde se apresenta os empreendimentos 

imobiliários de relevância que ao ser clicado somos levados a página de maiores 

detalhes. Dependendo das promoções eles são trocados e apresentados 

randomicamente. Kid Abelha foi desenvolvido inteiramente em animações em Flash 

para ativar os comandos de menu com simples cliques nas abelhas ou nos favos 

menus.  

 

Tecnologias 

 As “Tecnologias” utilizadas são as mais diversas e adequadas para cada projeto. 

Cada uma atende as funções e necessidades predeterminadas pelos seus autores, 

sendo a mais usada nesses projetos o Flash e o Actionscript. 

 O Flash e o Actionscript  estão presentes de alguma forma nos sites Freakpédia, 

PacMan e o Minotauro, Tecnisa e o Kid Abelha, sendo que a Freakpédia utilizou o 

software Wiking para gerenciamento das páginas wiki para conseguir um resultado 

semelhante da Wikipédia, o PacMan e o Minotauro e o Kid Abelha foram 

inteiramente desenvolvidos em Flash e Actionscript. No PacMan e o Minotauro  foi 

obtido o comportamento parecido como do jogo, porém o Kid Abelha precisou do 

Adobe Photoshop para o design da interface e de outros recursos para validação de 

formulário e reescalonamento do site com o tamanho do navegador. No site da 

Tecnisa foi utilizado um número substancial de tecnologias já existentes para 

atender a complexidade do projeto. 

 O Mito Ômega foi o único site analisado que houve a necessidade de se criar 

softwares nas áreas de inteligência artificial, redes neurais, algoritmos evolucionários 
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e Java 2D o que demonstrou que projetos artísticos também podem necessitar de se 

desenvolver novas tecnologias. 

 A Camiseteria utilizou do conceito Web 2.0 para comercializar os produtos 

estimulando os usuários a colaborarem na criação e na permanente atualização do 

conteúdo visual e textual do site. 
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Considerações finais 
 

 

 

 

Quando decidi fazer a presente dissertação sobre os conflitos e as semelhanças 

da web arte e web design, pensei: como poderia distinguir projetos desenvolvidos 

por artistas e por designers a partir dos elementos e circunstâncias que os compõe?  

Primeiramente, percebi que precisaria entender e ter um breve panorama da 

história do “nascimento” da arte e do design na web, ver a evolução de ambas tanto 

tecnológicas quanto de processos criativos e suas particularidades não só entre 

categorias, mas também entre os projetos dentro de uma mesma categoria. Depois 

desse panorama pincei três sites das categorias analisadas e observei que cada um 

tem objetivos diferentes, porém utilizam-se das mesmas ferramentas de 

desenvolvimento. Descrevi seus elementos, seus objetivos, suas tecnologias para 

entender seus comportamentos e dinâmica.  

Compreendi durante o processo que precisaria de um apoio metodológico para 

escolher os itens a serem observados para posteriormente cruzar as informações 

entre os sites e poder conseguir ter um resultado mais concreto entre suas 

diferenças e semelhanças. Escolhi a metodologia DADI - utilizada para desenvolver 

sites de web design - para analisar tanto os sites de design quanto os artísticos, pois 

é uma forma que achei de nivelá-los como projetos que usam a web como suporte 

tecnológico.  

As informações que obtive fizeram me refletir sobre os processos de construção 

de sites quer seja artísticos ou comerciais e que me levou em direção a uma das 

quatro etapas da metodologia que apliquei; a etapa Definição. A Definição envolve 
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autoria, objetivos, reunião de materiais, limites e aos tipos de experiências 

interativas que o usuário poderá ter caso os profissionais optem neste momento por 

algo que faça sentido ao objetivo do projeto.  

 Dentro da etapa Definição vi que há um ponto, que em minha percepção, é de 

suma importância para o desenrolar de todo e qualquer projeto de site - mesmo que 

a equipe seja composta por artistas, programadores, designers, diretores de arte - 

que é o objetivo. O objetivo traça o caminho a seguir, se o site será institucional, de 

serviços, de produtos, artístico, divulgação de eventos, exposições, educativo ou 

promocional entre outros, se a equipe será formada por quais profissionais, quais 

materiais, conteúdos e tecnologias poderá ser utilizado e disponibilizado e de que 

forma. Um fato que me chamou a atenção foi à ligação que reside no fato que 

quando se fala em propósito como objetivo, FLUSSER (2007:181) significa a palavra 

design, entre outras, como propósito, plano, meta, semelhante ao Objetivo da etapa 

Definição e complementa-se com a etapa Design e que em um dos tópicos da 

metodologia seria descrito como criar um layout a partir dos dados coletados do 

objetivo. 

Entendi que aparentemente não há diferenças no ato de desenvolver um site, nas 

tecnologias e nos elementos que os compõe, mas sim no objetivo que cada um 

carrega em seu projeto. É o objetivo que pode aproximá-los e também pode 

confrontá-los. O desenvolvedor, programador, designer, artista ou qual seja sua 

nomenclatura ou profissão é um viabilizador do objetivo. E cada vez mais esses 

profissionais, com seus conhecimentos diversos e multidisciplinares, estão atentos a 

enriquecer a experiência do usuário com vídeos, sons, cores, formas, animações, 

interatividade. Querem saber quem são e o que esses usuários procuram para 

estarem mais perto de se criar laços afetivos, de personalização e principalmente 

traçar o objetivo claro, específico e mais próximo do projetado e desejado para seu 

público-alvo.  
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 No que refere se ao profissional – artista ou designer ou programador – intitular 

autoria dentre os inúmeros projetos disponíveis na web aparentemente ainda gera 

dúvidas remanescentes do século 19 e que em minha percepção ainda há certa 

dificuldade em ser resolvido. Um artista pode atuar como um designer e vice-versa - 

dependendo de suas habilidades e conhecimentos -, afinal as técnicas, 

metodologias de desenvolvimento de projetos e teorias visuais são semelhantes e 

em alguns casos as mesmas; os suportes podem ser os mais diversos, porém o 

objetivo é único e deverá ser sempre seguido quer seja em um estúdio, agência ou 

atelier. 

Não há limites para a criatividade principalmente no campo das artes e do design, 

pois ambos guardam uma grande proximidade em criar novas soluções, revolucionar 

a forma do uso dos suportes introduzindo elementos de multimídia em sites na web 

para que fujam do trivial. De certa forma o suporte, a tela do computador, é limitado 

no que se refere à visualização do produto final, porém é facilmente detectado pelas 

etapas da metodologia Definição, Arquitetura, Design e Integração que todos os 

elementos irão se integrar da melhor forma possível, por conta do estudo 

previamente realizado nessas etapas, para que o usuário desfrute de um conteúdo 

bem diagramado, legível, com uma boa acessibilidade das informações e da 

experiência que esta ferramenta e que a hipermídia pode proporcionar. 

Como podemos ver, a tecnologia evolui rapidamente o que pode propiciar um 

campo de experiências exploratórias para se criar um novo design e estabelecer 

uma nova linguagem propriada para web, diferente do que é visto e reutilizado 

atualmente em outros meios de comunicação. Assim como citei anteriormente o 

grupo Corpos Informáticos sobre os sites estarem estereotipados por copiarem a 

estética de criação do suporte papel. 

Quem sabe essa revolução na forma de se compreender e perceber a interface 

da web possa acontecer em um futuro próximo, pois assim nossos profissionais 

poderão experimentar novos formatos de projetos a partir de novos objetivos que 

terão traçado. 
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Por fim, a meu ver, não é a categoria e seus elementos que definem se um site 

pode ser artístico ou de design e sim o objetivo que se emprega a ele. Depois do 

objetivo definido, arquitetado, desenhado e concretizado pode-se pensar em 

categorizar de web arte, web design ou qualquer outra categoria que venha surgir.  

Penso também que a partir da idéias coletadas nesta dissertação, poderá haver 

novos desdobramentos e novas formas de análise, de roteirização e de 

categorização de projetos desenvolvidos para a web que possam contribuir 

futuramente na organização deste ambiente. 
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