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Introdução

Este texto é fruto de uma pesquisa que venho realizando há vários anos. Parte 
desta foi publicada em um artigo1 no qual abordei a formação necessária para 
o designer que projeta para Internet. Ao ampliar aquelas colocações torna-se 
necessária uma revisão dos conceitos mais importantes nesta área pelo fato de 
ser muito amplo, o campo dos significados abrangidos pelas palavras que for-
mam o título deste ensaio.

Design

O que é Design e porque esta palavra é diferente de desenho? A questão já foi 
proposta anteriormente e, em minha opinião, a melhor abordagem foi 
oferecida por Flavio Motta.2

Este autor3 afirma que a palavra "desenho" está relacionada, em sua origem, 
com "desígnio", com "noção de "projeto", sentido se deve à experiência de 
desenho trazida ao nosso país pela Missão Francesa, que acabou se perdendo.

Ele conta que certa vez perguntou a um caipira "com quem ele aprendera a 
fazer figurinhas de barro", e ele respondeu: "o desenho é meu mesmo". Isso 
causou surpresa aos alunos, que o acompanhavam, pois eles estavam com 
uma linguagem mais moderna e concebiam o desenho como "registro gráfico, 
expressão em linhas, manifestação de formas em duas dimensões, esboço, 
traçado"4

Confirmando este antigo sentido da palavra desenho, Artigas5 afirma que, no 
século XVI, D. João III escreveu sobre a invasão holandesa no Recife: "Para 
que haja forças bastantes no mar, com que impedir os desenhos do inimigo, 
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tenho resoluto etc." Aqui, desenho significa "desígnio; intenção; planos do 
inimigo".

Design, drawing e draft são as palavras que em inglês indicam algo para o qual 
só temos desenho. Destes três termos, Design é o mais amplo, pois, como 
lembra Motta6 , "pode conter os interesses concretos, pluridimensionais de 
uma parte da sociedade, dentro das mais complexas formas de produção, 
notadamente de bens de consumo”.

O significado de Design tem áreas compartilha parte do significado de projeto. 
Como diz Motta, é um pro-jet, diz o arquiteto, "uma espécie de lançar-se para 
a frente, incessantemente, movido por uma “preocupação”. Essa “pré-
ocupação” compartilharia da consciência da necessidade. Num certo sentido, 
ela já assinala um encaminhamento no plano da liberdade7.

Em outras concepções de design também aparecerão as palavras desígnio, 
projeto, necessidade e liberdade.  Veremos primeiro aquela proposta por Gui 
Bonsiepe.

Este autor propõe como noção fundamental no Design a de interface. Ele 
apresenta sua idéia através de um “diagrama ontológico do Design”, que 
mostra um usuário (com uma tarefa a cumprir), uma ferramenta e a ação de 
executar aquela tarefa. Todos estes elementos ligados pela interface. Esta 
última, não é entendida como uma coisa, mas como o espaço no qual se 
estrutura a interação entre aqueles elementos. Interface é, para ele "o domínio 
central do Design"8.

Esta proposta pode ser exemplificada com um percevejo: Este objeto é 
diferente de um prego, agulha ou alfinete em função de sua cabeça que, por 
ser larga, não fere o dedo. A cabeça do percevejo, que é o elemento 
fundamental de seu Design, é uma interface.

Bonsiepe diz que a " interface revela o caráter de ferramenta dos objetos e o 
conteúdo comunicativo das informações. A interface transforma objetos em 
produtos. A interface transforma sinais em informação interpretável. A 
interface transforma a simples presença física em disponibilidade9".

6 MOTTA, Desenho e emancipação, p. 30
7 Ibid. p. 30.
8 BONSIEPE, Design: do material ao digital,  p. 12.
9 BONSIEPE, Design: do material ao digital,  p. 12.



Esta definição é interessante por ultrapassar aquelas baseadas na forma e na 
estética e servir de base para alguns postulados, por ele chamados de “sete 
colunas do Design”. São eles:

1. Design é um domínio que pode se manifestar em qualquer área do 
pensamento e da práxis humana.

2. O Design é orientado ao futuro.

3. O Design está relacionado à inovação. O ato projetual introduz algo de 
novo no mundo.

4. O Design está ligado ao corpo e ao espaço, particularmente ao espaço 
retinal, porém não se limitando a ele.

5. O Design visa à ação efetiva.

6. Design está lingüisticamente ancorado no campo dos juízos.

7. Design se orienta à interação entre usuário e artefato. O domínio do 
Design é o domínio da interface.10.

A definição de Design posposta por Flusser11 parte de uma análise das 
palavras, assim, ele chama atenção para o fato de o termo Design ser, em 
inglês, ao mesmo tempo um verbo e um substantivo, significando intenção, 
plano, objetivo; mas também, confeccionar, esboçar, planejar contra alguma 
coisa. Todos estes significados ele considera relacionados com esperteza e 
engano.

A análise efetuada o leva afirmar que as palavras Design, máquina, tecnologia 
e arte estão intimamente relacionadas, mas têm sido separadas pelo menos 
desde a Renascença. No entanto, atualmente, Design indica "o lugar onde a 
arte e tecnologia (junto com suas maneiras de pensar respectivamente 
avaliativa e científica) se aproximam, tornando possível uma nova forma de 
cultura12.

Esta cultura, no entanto depende da consciência de que ela é enganadora. A 
partir deste ponto ele se pergunta: "quem e o que estamos enganando quando 
estamos envolvidos com cultura (com a arte, com tecnologia - em resumo, 
com Design)”13.

10 BONSIEPE, Design: do material ao digital,  p. 16.
11 FLUSSER, Vilém, The shape of Things - A Philosophy of Design, Reaktion Books, London, 1990, p. 17.
12 Ibid. p. 19.
13 Ibid. p. 19.



Sua resposta parte de um exemplo: "a alavanca é uma máquina simples. Seu 
Design copia o braço humano; ela é um braço artificial. Sua tecnologia 
provavelmente é tão antiga quanto a espécie homo sapiens, talvez ainda mais 
velha. E sua máquina, seu Design, sua arte, sua tecnologia pretende trapacear 
com a gravidade, enganar as leis da natureza. (...) Este é o Design que é a 
base de toda a cultura: enganar a natureza por através da tecnologia, 
substituir o que é natural pelo que artificial. Em resumo: O Design por trás de 
toda a cultura deve ser enganador (artificioso) o suficiente para transformar 
meros mamíferos condicionado pela natureza em artistas livres"14.

Esta discussão coloca a questão do Design em outro patamar. Tirando desta 
atividade todo o glamour de objetos de decoração e mostrando como algo 
intimamente relacionado à sobrevivência. Isto é mostrado por Martin Pawley, 
na introdução de seu livro quando afirma que, para Flusser, “a razão 
fundamental do Design deve ser encontrada: em um mundo superpovoado e 
poluído, no qual as pessoas vivem na realidade virtual a maior parte do tempo 
e vestem ‘roupas de mergulho’ especiais para visitar o mundo real”15.

Mix de definições

Ao aplicarmos à hipermídia o diagrama ontológico do Design proposto por 
Bonsiepe, temos um usuário, que desempenha a ação de buscar informações 
através de um sistema computadorizado que, além de armazenar dados, os 
coloca em relação. Assim como no caso do percevejo, a interface é o que 
permite que esta ação seja efetivada. Desta maneira, se "a interface revela o 
caráter de ferramenta dos objetos", é ela que faz com que o computador se 
transforme em uma ferramenta para navegar na informação. 

Existe um sentido específico da palavra interface quando tratamos de sistemas 
computadorizados, que refere-se não somente aos instrumentos físicos de 
entrada e saída de dados no computador, mas também à maneira com o 
programa se comunica com quem o utiliza, ou seja, refere-se à Interface 
Gráfica do Usuário Esta atividade, de estrema importância têm gerado estudos 
que estão reunidos em uma linha de pesquisa conhecida como HCI (Human-
Computer Interaction).

Olhando a hipermídia através das propostas de Bonsiepe veremos um artefato 
que introduz algo de novo no mundo, permitindo que o corpo, ou pelo menos 
as mãos os olhos e ouvidos, naveguem na informação, através de uma ação 
efetiva. E isto tudo está no presente mas é, sem dúvida, orientado para o 
futuro.
14 Ibid. p. 19.
15 Ibid. p. 19.



A abordagem de Flusser também é profícua. Partindo de sua idéia de Design 
ligado à sobrevivência e à trapaça, proponho que o Design de hipermídia visa a 
sobrevivência em meio ao excesso de informação, através de um tipo de 
trapaça. Se o Design é um truque que engana, a hipermídia é uma maneira 
esperta, um estratagema, que trapaceia com a natureza dos suportes, com 
sua materialidade, que tem peso e ocupa espaço e que, por isto mesmo 
dificulta a recuperação das informações.

Tomemos como exemplo o papel. Este somente passou a ser um suporte 
material prático, quando começaram ser menos espessos, com trama fina, 
bem colados e produzidos em quantidade, o que ocorreu somente por volta do 
século XV16 (Rudel, 1980:67). A reduzida espessura do papel tornou seu uso 
dominante, da mesma maneira que o pergaminho havia substituído as placas 
de argila ou de pedra. 

O papel, no entanto não é bidimensional. Guillaume 17  nos recorda da 
existência de "uma terceira dimensão, esta que é esquecida requisita sua 
presença quando ele é dobrado, enrolado ou empilhado". A pequena espessura 
deste suporte, que permitiu a ampliação da troca e do acúmulo de 
conhecimentos, impõem limites a esta mesma troca, exigindo suportes 
imateriais, utilizados pela hipermídia.

Áreas do Design

Colocando de uma maneira simplificada, o Design é um processo que leva à 
criação de objetos, que suprem necessidades definidas no início do processo. 
Estes objetos servem para sentar, escrever, carregar, divulgar uma 
informação, etc. Assim, teremos uma cadeira, uma caneta, uma bolsa, um 
cartaz, etc.

A utilidade dos objetos citados aponta para as duas áreas principais, nas quais 
o Design é tradicionalmente dividido: o projeto de produto, ou Desenho 
Industrial, e o Design gráfico(DG). É importante o reconhecimento de destas 
atividades para um entendimento daquela ocupada pelo Design de hipermídia. 
Ambas partem de um mesmo o conceito geral de Design, mas representam 
duas áreas de atividade diferentes, uma vez que o Design gráfico está voltado 
para a informação e está presente no espaço público. Lessa demonstra bem 
esta idéia ao dizer que:

“Diferentemente de uma cadeira ou outro projeto de Design de produto, 
que apenas temporariamente, através da exposição comercial no 

16 RUDEL, Jean. A técnica do Desenho. São Paulo, Zahar Editores, 1980, 108p.
17 GUILLAUME, Marc, Le luxe de la lenteur in le cahiers de mediologie, n. 4, pp 19-31, 1977. P. 22.



intervalo entre a produção e o consumo/uso, se oferece no espaço público 
(claro que há a exceção de algo especificamente projetado para este 
espaço), é próprio da natureza do DG participar da construção de espaços 
públicos como fluxos de informação. A maior diferença reside no fato de o 
DG lidar não apenas com comunicação baseada na caracterização de uma 
imagem para o produto, mas também com enunciados explícitos de 
comunicação. Na verdade, se há uma confluência entre Design de produto 
e DG a partir do conceito geral de Design, o DG também se entronca na 
tradição das artes gráficas e na da Indústria da Comunicação.18

Design de Hipermídia

As áreas do DG e do desenho de produto têm se sobreposto, tanto em relação 
à função comunicativa, quanto à utilitária. Esta fusão também ocorre no 
projeto de hipermídia, que vejo como um novo tipo de Design, que envolve as 
duas atividades.

Retomando Bonsiepe, constatamos que duas lâminas de metal podem cortar 
algo, mas não são uma tesoura. É a atividade projetual do designer que cria 
este objeto, ao propor uma interface, colocando uma empunhadura que 
permite ao ser humano executar a ação de cortar. Outra ação exigirá outra 
interface e, assim, uma mudança na forma do metal, mas com a manutenção 
do princípio da alavanca, gerará um alicate.

Aplicando este raciocínio em um produto mais complexo, vamos encontrar a 
cabina de uma retro-escavadeira, com muitas alavancas e botões, cada qual 
permitindo que se coloque em ação uma parte do mecanismo. 

As alavancas e botões são interfaces e, por estar entre o aparelho e o usuário, 
devem comunicar ao operador o que eles fazem, têm de estar organizados de 
uma maneira fácil de ser usada e precisam estar conectados mecanicamente 
ao instrumento que eles controlam. A diferença entre o projeto da tesoura e o 
projeto da cabina é de proporção e complexidade, mas nos dois casos deve ser 
pensada a maneira como o ser humano se relaciona com aqueles instrumentos 
para executar uma ação.

No caso do Design Gráfico, a atitude projetual permanece, mas não se trata de 
indicar ao usuário como ele deve agir com próprio objeto. Com exceção da 
indicação, numa embalagem, de como utilizá-la, normalmente a ação 
acontecerá no ambiente. Um cartaz pretende levar à ação de ver um filme, 
parar de fumar, doar sangue etc. e um pictograma pretende levar observador 
a caminhar na direção de algo indicado.

18 LESSA, Washington Dias, A linguagem do Design Gráfico, Tese de Doutorado, PUC-SP, 1998. P. 65.



Nos trabalhos de Design de hipermídia existem elementos do Design Gráfico, 
pois este trabalho envolve a Comunicação Visual, mas a tela do computador, 
ao contrário de um cartaz, exige uma atuação nela mesma e o receptor passa 
a ser operador, usuário. A ação ocorre em elementos clicáveis, botões por 
exemplo, que devem ser indicados de alguma maneira. Aqui entra o Design 
gráfico, mas botões exigem ação, assim como as alavancas da retro-
escavadeira e a empunhadura da tesoura.

Aqui fica explícita a relação com um aspecto do Design Industrial. Mesmo 
levando em conta que a interface da hipermídia não depende de conexões 
mecânicas, por ocorrer em um mundo virtual, o projeto de produto tem muito 
a contribuir com o projeto de hipermídia por sua ampla experiência em botões 
e alavancas. 

Por outro lado, os projetos de hipermídia estão ligados ao Design gráfico, pois 
ambos resultam em produtos que servem para comunicar. Existe, no entanto, 
uma diferença fundamental: o mundo virtual permite que o receptor/ usuário 
recupere a informação da maneira que ele considere mais adequada.

A interatividade através de uma interface gráfica e a organização hipertextual 
da informação são, os dois elementos que conferem uma especificidade na 
atividade projetual em para estas novas mídias.

Metodologia de Projeto

O estudo das metodologias, visando saber quais aspectos delas melhor se 
enquadram no Design de hipermídia é uma tarefa necessária, mas que escapa 
dos limites propostos para este trabalho, no entanto é necessária uma 
pequena incursão neste campo.

De acordo com Dantas19 a metodologia de projeto pretende evitar o 
comportamento errante por parte do designer, motivando suas decisões 
projetuais. Esta preocupação ganha corpo nos anos 50/60, após Segunda 
Guerra Mundial, para responder à objetividade exigida pelo processo de 
industrialização e disputa pelo mercado internacional. 80 existiu uma postura 
anti-método, mas atualmente a metodologia deixou de ser considerada como 
algo ruim pois "descobriu-se, então, que a metodologia, ao contrário do que 
muitos pensavam, não substitui de maneira alguma a imaginação e a 
criatividade.

19 DANTAS, Denise Parâmetros para avaliação de embalagens de consumo. Dissertação de mestrado, Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1998. p. 140.



Muitas metodologias diferentes foram propostas, mas genericamente todas 
trabalham com a redução da complexidade através da análise dos dados 
necessários para o do projeto. Partirei da metodologia proposta por Bruno 
Munari20 para uma adaptação à hipermídia, pois a considero bastante genérica. 
Também a escolhi pelo fato de ser exposta de forma didática através de uma 
receita, pois para ele a culinária, assim como outras atividades, exige um 
método com operações executadas em uma ordem definida.

Para ele o projeto nasce de um problema e caminha para uma solução através 
de várias etapas, nas quais um problema é analisado e decomposto. Sabemos 
que nenhum trabalho é tão linear e que as etapas do projeto muitas vezes se 
misturam, mas é proposto nesta metodologia que o final de uma fase forneça 
informações dados para a fase seguinte. As etapas propostas por Munari são:

Problema

• Definição do Problema

• Componentes do Problema

• Levantamento de Dados

• Análise dos Dados

• Criatividade

• Materiais e Tecnologias

• Experimentação

• Modelos

• Verificação

• Desenhos Construtivos

• Solução

Metodologia de Hipermídia

Na adaptação das fases propostas por Munari à um projeto de hipermídia, o 
problema passa a ser a produção de uma comunicação interativa 
hipermidiática e cada fase deve fornecer informações que respondam a 
questões pertinentes àquela fase. 

20 MUNARI, Bruno Das coisas nascem coisas, Martins Fontes, São Paulo, 1998.



A especificação da metodologia de hipermídia é um trabalho que venho 
desenvolvendo com preocupações pedagógicas.No estado em que se encontra 
este trabalho neste momento são estas as questões que devem ser 
respondidas:

E importante observar que, assim como em outras metodologias, Munari 
destaca um momento especial e único para a criatividade. Acredito que este 
momento seja especial, mas não creio que seja único. Existe criatividade em 
todo o percurso. Outro problema que identifico é que, como todas as 
metodologias, parece muito linear.

O processo, na verdade contém aspectos intuitivos e racionais, deve-se pensar 
racionalmente nas delimitações do projeto, mas a criação envolve a busca de 
soluções através de tentativas e experimentações, que na maioria das vezes 
ocorre intuitivamente. Neste caminho, são feitos rascunhos, esboços e 
anotações que não são meros registros, mas verdadeiros instrumentos de 
pensamento e criação.

Olhando-se estes, após o projeto ter sido concluído, o que vemos são 
documentos do processo criativo21, que nos mostram possibilidades levantadas 
e abandonadas evidenciando não se tratar de um processo linear e contínuo, 
mas de uma verdadeira luta visando a descoberta de soluções mais 
adequadas.

Competências

Uma vez conceituado, pelo menos provisoriamente, o que é Design de 
hipermídia e como ele se relaciona com a metodologia, vamos avançar nas 
competências necessárias ao profissional que atua nesta área.

O tema das competências tem estado muito presente na educação, mas, para 
Perrenoud22 sto não contém nenhuma novidade, pois "a atual problemática das 
competências está reanimando um debate tão antigo como a escola, que 
opõem os defensores de uma cultura gratuita e os partidários do utilitarismo". 

Para este autor, "a construção de competências é inseparável da formação de 
esquemas de mobilização dos conhecimentos com discernimentos, em tempo 
real, ao serviço de uma ação eficaz23". Assim, quando falamos em competência 
não estamos eliminando a necessidade de trabalhar os conteúdos, mas o que 
importa é implementação deles em uma ação concreta. O autor prossegue 

21  SALLES, Cecília Almeida, Gesto Inacabado – Processo de criação Artística, São Paulo, Anablume, 1998.
22 PERRENOUD, Philippe, Construir competências desde a escola, Porto Alegre,Artmed, 1999. p. 13.
23 Ibid. p. 10.



afirmando que os recursos cognitivos são construídos em experiências práticas 
e que este é “tanto mais eficaz quando associado a uma postura reflexiva"24.

Uma das vantagens da noção de competência é o fato de ela ser 
interdisciplinar, ou seja, coloca em ação conhecimentos oriundos de disciplinas 
diferentes. Este fato se torna cada vez mais importante pois, diz Perrenoud 25,: 
"quanto mais complexas, abstratas, especialistas, mediatizadas por 
tecnologias, apoiadas em modelos sistêmicos da realidade forem consideradas 
as ações, mais conhecimentos aprofundados, avançados, organizados e 
confiáveis elas exigem". Este é exatamente o caso da hipermídia; uma 
atividade complexa, sistêmica, e tecnologicamente mediada que exigem 
conhecimentos variados e complexos.

No sentido de verificar como se articulam as questões colocadas pela 
metodologia projetual na hipermídia, levantarei as tarefas que envolvem um 
projeto hipermidiático. Levando-se em consideração que este trabalho se 
altera em função do tipo de projeto e da tecnologia envolvida, procurei definir 
as tarefas as mais gerais, que seriam sempre necessárias. Assim, por mais 
diferentes que sejam os projetos, e algum momento é necessário estabelecer 
um plano de trabalho, levantar o material necessário, planejar a estrutura e 
navegação e projetar a interface.

Alguns pontos se destacam deste levantamento: em primeiro lugar, estas 
competências são muito amplas para pertencerem a uma só pessoa, o que 
justifica o fato de os projetos hipermidiáticos serem desenvolvidos por equipes 
de trabalho.

Lembrando que a preocupação do presente artigo é contribuir para a formação 
do profissional que desenvolverá hipermídia, um problema que emerge desta 
análise é como articular competências com disciplinas, fugindo do mal-
entendido, destacado por Perrenoud26, de "acreditar que, ao desenvolverem-se 
competências, desiste-se de transmitir conhecimentos".

A distribuição dos conhecimentos necessários pode ocorrer em disciplinas e 
isto não é incompatível com a abordagem proposta, desde que elas participem 
conjuntamente da mobilização que leva à construção de competências. Com 
esta ressalva posso abordar os conteúdos das disciplinas necessárias para esta 
formação.

24 Ibid. p. 10.
25 Ibid. p. 7.
26 Ibid. p. 70.



Como esta produção depende de uma tecnologia especializada, este 
profissional precisa ter noções técnicas. Deve saber fazer ou, o que também é 
complexo, saber o que pode ser feito e saber mandar fazer. Deve saber 
também como se atualizar nas tecnologias em constante mudança, pois estas 
indicam novas possibilidades criativas e de comunicação. Cada nova tecnologia 
aponta soluções possíveis e, ao mesmo tempo, restringe outras.

A ergonomia está presente quando se pensa no local onde serão colocado os 
links para as outras páginas, no número de cliques necessários para acessar 
uma determinada informação e nas cores que permitem uma boa visualização; 
inclui, portanto, fatores que devem ser levados em consideração no projeto da 
interface gráfica. 

As noções de projeto e de metodologia são conteúdos importantes, mas estar 
unidas a vivências criativas e à consciência de que a criação envolve 
movimentos não lineares, indo por caminhos não previstos e, muitas vezes, 
de uma forma inconsciente.

A produção hipermidiática é um trabalho de comunicação, ou seja, é a 
atividade de falar algo para alguém, de alguma maneira com alguma intenção. 
Partindo deste princípio, são importantes os conteúdos ligados ao processo 
comunicativo e à construção do significado, seja ele verbal, visual, musical, ou 
híbrido.

Bonsiepe27 destaca esta afinidade entre linguagem e Design afirmando que 
"em ambos os campos se realizam atos declaratórios" e por isto, ele afirma 
que "nenhum programa de ensino de Design pode prescindir da linguagem e, 
portanto, em última instância, da filosofia."

Este profissional deve conhecer o hipertexto: tanto as propostas dos pioneiros 
neste assunto, assim como as novas reflexões. Navegação e hipertexto devem 
ser conteúdos fundamentais de um curso nesta área.

O projeto de interfaces gráficas, ou seja, a maneira de compor os conteúdos 
visuais e verbais na tela do computador, requisitam a familiaridade com 
algumas regras formais que vêm das composições gráficas entraria aqui 
composição.

Conclusão

Com este texto espero ter contribuído para situar, as questões que envolvem o 
trabalho do Design de Hipermídia.. Alguns tópicos que foram apresentados 
como, por exemplo, a relação competência e conteúdo programático e a forma 

27 BONSIEPE, Design: do material ao digital,  p. 17.



de implementar esta atitude pedagógica, exigiriam melhor desenvolvimento. 
Isto, no entanto, tomaria não um capitulo em uma coletânea, mas todo um 
livro.

Uma vez que iniciei este texto me referindo a um trabalho anterior, tomo a 
liberdade de concluir, adaptando a conclusão daquele; retomando a mesma 
imagem, que parece ser adequada à descrição deste profissional. Naquela 
ocasião, comparei o designer com ser um sapateiro “não o remendão, mas 
aquele que faz calçados”.

"Ele precisa conhecer o couro e as ferramentas para trabalhá-lo. O couro 
continua sendo tirado de animais, mas como ocorrem mudanças na forma de 
preparação, a industria sempre oferece novidades, em materiais e 
ferramentas, que exigem a atualização deste profissional. Este tem de 
conhecer também a anatomia do pé, as tendências da moda, os diversos usos 
que um sapato pode ter: social, esportivo etc. É necessário saber o que o 
cliente quer e ter sensibilidade para fazer um calçado bonito, confortável e 
adequado para a situação em que o cliente irá usá-lo".


