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Em cartas, e outros escritos, Cézanne declarou a maneira como compreendia a arte. ele 
costumava dizer que o impressionismo deixou pintura tão leve se batesse um vento levava 
tudo embora que, por isto buscava visualizar, através das mudanças causadas pela 
iluminação, o que ele existe de permanente.

Quando alguma coisa muda, algo sempre permanece e serve de referência para a 
percepção da mudança. No momento atual, em meio a grandes mudanças, precisamos 
perceber o que não é alterado para podermos identificar o que é realmente novo na 
novidade.

Web design, design de multimídia, design de interfaces computacionais. Estas atividades 
são novas, se relacionando com o aparecimento de novos tipos de produto mas, nestas 
atividades, o que permanece é o design. Sem a intenção de elaborar uma história e nem 
de entrar em detalhes conceituais, devemos lembrar que o design nasceu na indústria e 
que, como bem define de Bonsiepe, o trabalho de design deve estar presente toda vez 
que, no desenvolvimento de um produto, é necessário pensar em como ser humano se 
relacionará com ele.

Desenvolvendo esta posição conceitual, Bonsiepe afirma que design é a produção de 
interfaces e nos dá um exemplo altamente elucidativo afirmando que duas lâminas de 
metal podem cortar algo, mas é a atividade projetual do designer que cria uma tesoura, ao 
colocar uma empunhadura que permite ao ser humano executar a ação de cortar. Outra 
ação exige outra interface e, assim, uma mudança na forma do metal, mas com a 
manutenção do princípio da alavanca, gerará um alicate.

Vejamos um produto mais complexo: imaginemos que estejamos sentados na cabina de 
uma retro-escavadeira, com muitas alavancas e botões, cada qual permitindo que se 
coloque em ação uma parte do mecanismo. Aqueles instrumentos devem, de alguma 
maneira, comunicar ao operador o que eles fazem e devem estar organizados de uma 
maneira fácil de ser usada.



A diferença entre o projeto da tesoura e o projeto do cabina é somente de proporção e 
complexidade. Ambos são design. Assim como no caso da tesoura, no projeto da cabina 
deve ser pensado como o ser humano se relaciona com aqueles instrumentos para 
executar uma ação.

No caso do Design Gráfico, temos uma relação diferente. A atitude projetual permanece; 
mas não se trata de indicar ao usuário como ele deve agir com próprio objeto, mas sim de 
informá-lo e levá-lo a ter uma e levá-lo a desempenhar uma ação. Excetuando-se o caso 
de uma embalagem com instruções da maneira de abrir, o produto gerado por esta 
atividade, não espera uma ação sobre ele mesmo, mas sobre outros elementos. Um 
pictograma, ao indicar a localização de algo, pretende levar à ação de caminhar nesta 
direção. Um cartaz pretende levar à ação de ver um filme, parar de fumar, doar sangue 
etc.

Embora esta descrição seja redutora, permite a identificação dos elementos do design que 
permanecem quando começamos a lidar com um mundo que só existe na memória do 
computador e com qual só entramos em contato através de seus periféricos.

Nos trabalhos de design para web, multimídia, interfaces de programas, interfaces de DVD 
etc, existem elementos do Design Gráfico que permanecem pois são trabalhos que 
envolvem, também, a comunicação visual. A tela do computador, ao contrário de um 
cartaz, exige uma atuação nela mesma. O receptor passa a ser operador.

No caso de um botão, em programa em um programa, uma página web ou um aplicativo 
multimídia, como este deve comunicar algo graficamente, temos a presença do Design 
Gráfico, principalmente a produção de pictogramas. Isto, no entanto, não é suficiente. Este 
botão, assim como alavanca da retro-escavadeira e a empunhadura da tesoura, permite 
que um ser humano execute uma ação. Assim, devem estar presentes em seu projeto e 
do local onde este será colocado, todas as preocupações existentes no projeto de produto.

Fala-se muito em interface, interatividade e imersão como novidade mas, voltando ao 
exemplo da retro-escavadeira, ela tem uma interface, é interativa e o usuário está imerso 
no ambiente dos controles. Isto pode levar a crer que não existe nada de novo mas existe: 
estamos em um ambiente virtual e, como conseqüência a interface não depende de 
conexões mecânicas.

A função dos produtos projetados é também diferente. A retroescavadeira serve para 
trabalhar a matéria; no ambiente virtual estamos lidando com informação. As páginas Web 



e os aplicativos multimídia permitem acesso à informação e os programas de 
computadores permitem a execução de alterações na informação.

Livros e revistas também trabalham com informação, mas existe uma diferença 
fundamental: o mundo virtual permite que o acesso a esta informação não seja linear, ou 
melhor, não siga a  linearidade preparada para o receptor, mas permita que este escolha 
seus caminhos. A informação está organizada em forma de hipertexto.

A interatividade através de uma interface visual e a organização em hipertexto são, a meu 
ver, dois elementos que permitem a busca de uma especificidade na atividade projetual em 
para estas novas mídias.

Quando falamos em interface computacional, pensamos no trio formado por teclado, 
mouse e monitor que, aparentemente, ainda vai ser utilizado por muito tempo mas, 
podemos vir a ter interfaces totalmente novas. Por isto podemos compreender um dos 
episódios de Guerra nas Estrelas, no qual Spock volta ao passado e, em frente a um 
computador, pega o mouse, leva-o à boca e tenta conversar com a máquina.

Não sabemos que interface teremos no futuro, mas seja qual for, seu desenvolvimento 
envolverá a relação do ser humano com algo para executar uma ação, e os designers são 
os profissionais que devem colaborar com isto.


