
Processo de criação de narrativa hipermidiática

Prof. Dr. Edson do Prado Pfützeneuter

Resumo

Este trabalho utiliza a critica genética para estudar os documentos de processo de uma 

narrativa  hipermidiáticas  desenvolvida,  como  proposta  acadêmica  por  alunos  do  primeiro 

semestre do curso de Design de Multimídia de faculdade SENAC no ano de 2003.

O contexto

Não se pode analisar um processo de criação / produção sem situá-lo no tempo e no 

espaço. O processo que aqui será apresentado ocorreu em uma situação didática: o trabalho 

integrado dos alunos que, no início de 2003, estavam primeiro do primeiro semestre do Curso 

de Design de Multimídia.

Não caberia aqui discutir o que é design, nem o que é multimídia, uma vez que se trata 

de conceitos complexos, mas não é possível prosseguir sem uma visão geral sobre o tema.

Entre as inúmeras definições de design disponíveis, considero útil aquela proposta por 

William R. Miller1, segundo a qual “design é um processo de pensamento que inclui criação 

de uma entidade”. Entidade indica, para ele, o resultado deste processo. Esta noção é bastante 

ampla  para incluir  diferentes  tipos de resultados;  temos então entidades  físicas,  temporais 

conceituais e ralacionais. Exemplificando, o resultado pode ser uma cadeira, uma caneta, um 

cartaz ou uma praça.

Definir a noção de multimídia também não é uma tarefa fácil, pois, como afirma Packer 

(1999) este termo é “usado para descrever uma variedade aplicações que integra diferentes 
1 The Design Definition in http://www.tcdc.com
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tipos de mídia, do CD-ROM em à performance ao vivo à Internet”. Este autor busca uma 

definição ampla da hipermídia, mostrando que seus elementos essenciais estão presentes em 

manifestações  muito  anteriores  ao desenvolvimento  do computador,  mas  este  instrumento 

permitiu articular com maior facilidade os elementos que caracterizam que multimídia que 

para  este  autor  são:  imersão,  hipermídia,  hipertexto,  interatividade,  narratividade  e 

interdisciplinaridade.

Lúcia Leão (2001:27) define hipertexto como blocos de informações eletronicamente 

ligados, os quais podem ser chamados de  lexias, termo usado por Landow. Outros autores, 

tais como Keep and Mclaughin (2000), preferem o termo nó. Eles definem o nó como ”uma 

unidade  de  informação  integrada,  auto-suficiente  e  pequena,  em  relação  à  totalidade  do 

original”.

Com isso temos que a tônica desse curso é a formação de profissionais que saibam 

conduzir  um  processo,  que  tenha  como  resultado  uma  entidade  informacional  imersiva, 

interativa e interdisciplinar. Obviamente cada um destes conceitos exigiria maior discussão, 

mas por enquanto basta esta explicação para situar o contexto do trabalho analisado.

Trabalho integrado

O 1º semestre do referido curso é composto por disciplinas que são muito diferentes, 

indo  do  desenho  à  lógica  computacional2.  Os  professores  temiam  que  esta  diversidade 

pudesse gerar a visão de que as disciplinas fossem áreas do saber isoladas. 

A integração dos conhecimentos, por outro lado, é um objetivo que pode ser atingido 

através  de  projetos  de  trabalho,  uma  vez  que  este,  segundo Hernández  (1998:61),  tem a 

função de “favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em 

relação 1) ao tratamento da informação, e 2) à relação entre os diferentes conteúdos, em torno 

de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, a 

2 Relação de disciplinas e disciplinasque trabalharam no primeiro semestre de 2003:
• Análise da Imagem – Profa Rita Alves Oliveira
• Fotografia Digital – Prof. Edson do Prado Pfützenreuter
• História da Computação Prof. Caio Adorno Vassão
• História do Design – Profa. Andréa de Souza Almeida
• Introdução ao Desenho Digital – Profa. Dagmar Maria Gomes da Silva
• Introdução ao Design de Multimídia - Prof. Paulo Barreto;
• Laboratório Digital I – Prof Eduardo Cardoso Braga
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transformação  da  informação  procedente  dos  diferentes  saberes  disciplinares  em 

conhecimento próprio”.

Decidimos  que  o  trabalho  integrado  para  o  primeiro  semestre  consistiria  em  uma 

seqüência  de  imagens  que  pudessem ser  exibidas  em algum  browser  (Internet  Explorer, 

Netscape,  ou outro).  Desta  forma  as  lexias,  ou nós  hipertextuais,  assumiriam a  forma  de 

páginas  web.  Foi  pedido também que o trabalho estivesse off-line.  Esta  última opção foi 

importante pois, ao eliminar a dependência de conexão com Internet, são eliminadas também 

algumas restrições desse meio, principalmente com relação aos tamanhos de arquivo.

Cada professor estabeleceu uma lista de exigências para sua disciplina, de tal maneira 

que  somando  tudo,  o  trabalho  deveria  apresentar  uma  narrativa,  ter  uma  boa  escolha  de 

fotografias, uma preocupação com a composição da página, assim como uma relação coerente 

em que o tema e a forma geral do trabalho, ou seja, um design coerente.

Com estes critérios é possível avaliar qualquer trabalho nesta área, o que pode causar a 

impressão de ter havido uma exigência descabida, mas esta foi limitada pela consciência de 

lidarmos com alunos recém ingressos no curso superior.

Escolha do tema

Hernández (1998:68) coloca que “o ponto de partida para a definição de um Projeto de 

trabalho é a escolha do tema”, que pode vir de várias fontes, mas deve estar relacionado com a 

etapa de formação do aluno. Em nosso caso  poderíamos trabalhar com qualquer tema, pois 

nos importava mais a maneira como este seria trabalhado na multimídia,  apesar disso nos 

preocupamos em escolher tema temas que estivessem relacionados com o momento histórico 

ou com os anseios dos alunos.

No  início  de  2003  vivíamos  a  iminência  de  uma  guerra,  que  estava  estava  sendo 

debatida  em  todo  mundo  e,  nas  reuniões  de  professores,  surgiu  a  idéia  de  incluir  esta 

discussão  no  trabalho  integrado,  através  do  tema  "tolerância".  Este  tema  foi  melhor 

especificado e passou a ser uma leitura livre do filme “Antes da chuva" do  diretor Milcho 

Manchevski,  filme  que  apresenta  três  histórias  interligadas,  contada  em  uma  estrutura 

circular, na qual o ódio e a intolerância estão presentes do princípio ao fim.
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Metodologia

No sentido de oferecer um método para execução dos trabalhos, apresentei aos alunos 

idéias que desenvolvi um texto de minha autoria3, no qual faço uma adaptação da metodologia 

de produção cinematográfica para a produção de trabalhos de multimídia.

Durante o semestre letivo, nas diferentes disciplinas eram discutidos aspectos variados 

do filme, tais como a estrutura do roteiro, a situação mostrada pelo filme, o comportamento 

das personagens, a maneira como as cenas eram tomadas, etc. Essa discussão, além de estar 

ligada  aos  conteúdos das  disciplinas,  tinha  função de levantar  aspectos  que poderiam ser 

abordados no trabalho integrado.

Durante o período de produção deste trabalho, o último bimestre, algumas disciplinas 

estavam voltadas para a orientação dos grupos. Nas aulas destas disciplinas eram indicadas 

possibilidades de abordagem do tema, nos mais diversos aspectos: estruturação da narrativa, 

cores utilizadas, tipografia, interface, etc.

Descrição do trabalho analisado

Os trabalhos dos alunos apresentaram uma seqüência linear de imagens, com as mais 

diferentes  abordagens,  houve  grupos  que  falaram  da  chuva,  outros  da  circularidade  da 

narrativa. O trabalho, cujo processo será aqui analisado4, foi um dos poucos que penetrou em 

duas características importantes das novas mídias: a narrativa e a hipertextualidade.

Dois outros fatores levaram à análise deste trabalho. O grupo demorou muito a decidir o 

que iria fazer, tendo que finalizar o trabalho em aproximadamente cinco semanas. Isto exigiu 

um acompanhamento mais próximo, conseqüentemente uma melhor percepção do processo. 

No final do semestre fui presenteado com uma pasta contendo os documentos do processo 

criativo que permitiram esta análise

O trabalho com o título “Liberdade - uma questão de escolha” apresenta uma narrativa 

que também é um jogo; algo que ser classificado como aquilo que Murray (2003:65) chama 

de Narrativa Hipertextual, ou seja, histórias escritas em hipertexto que “geralmente têm mais 

3Este artigo será editado na revista do SENAC-SP
4 Desenvolvido pelos alunos Ana Maria M. Moraes, Daniella C. De Souza, Natália M. Matteoni e Victor M. C. 

Souza.
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de um ponto de entrada, muitas ramificações internas e nenhum final bem definido. Assim 

como  as  histórias  de  vida  multiformes  imaginadas  por  Borges  e  Lightman,  as  narrativas 

hipertextuais são intrincadas teias de fios emaranhados". 

A autora usa o termo "história  multiforme" para nomear  os trabalhos  dos escritores 

citados, indicando “uma narrativa escrita ou dramatizada que apresenta uma única situação ou 

enredo em múltiplas versões - versões estas que seriam mutuamente excludentes em nossa 

experiência cotidiana" (Murray, 2003: 43).

No caso da narrativa multiforme, esta é linear mas, no enredo, tanto o tempo como as 

possibilidades são múltiplas5. A narrativa hipertextual amplia esta possibilidade ao incluir a 

multiplicidade  de  escolhas  no  próprio  regime  perceptivo  da  narrativa.  Este  é  o  caso  do 

trabalho analisado, que apresenta a história de um homem em uma região de conflito.

O enredo é um pouco estereotipado, mas os documentos oferecem uma rica visão do 

processo coletivo de criação deste tipo de trabalho.  Os domumentos não estão datados, com 

exceção de um; além disso, muitos aspectos são tratados simultaneamente em várias folhas. 

Como a maioria dos documentos de processo criativo, estes são ricos e dispersos exigindo 

alguma estratégia de organização em sua abordagem.

A  estratégia  dotada  é  uma  adaptação  da  abordagem  proposta  por  Lucrécia 

Ferrara (2000:19}, para a leitura do ambiente urbano. Ela chama esta atividade de "leitura 

não-verbal”, tomando o cuidado de esclarecer que “o não-verbal não é exclusivamente visual 

ou sonoro, mas é, sobretudo, plurissígnico”.  Este signo não-verbal,  segunda a autora,  tem 

muita informação, mas que é pouco precisa, pois se trata de um meio de baixa definição, ou 

um meio frio, na terminologia de McLuhan.

Esta definição serve para designar os documentos de processo que foram recebidos, 

pois, como diz a autora, “a fragmentação sígnica é sua marca estrutural; nele não encontramos 

um signo, mas signos aglomerados sem convenções” (Ferrara,2000:15). Esta característica do 

texto não-verbal, apontada por Ferrara, apresenta a conseqüência de que seu “significado não 

está dado, mas pode produzir-se” e,  por isso mesmo,  não existe um método,  mas apenas 

alguns procedimentos e estratégias.

Uma das  estratégias  propostas  pela  autora  foi  extraída  de  Roman  Jakobson,  o  qual 

afirma que a organização de todo texto ocorre a partir de uma dominante, que “lhe garante a 

5  A autora oferece como exemplo o conto de Jorge Luis Borges,  O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, 
assim como os filmes Feitiço do Tempo (de Harold Ramis) e De Volta para o Futuro (de Robert Zemeckis).
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coesão estrutural,  e  hierarquiza  os demais  constituintes,  a  partir  de sua própria  influência 

sobre eles” (Ferrara,2000:33). A leitura dos índices do espaço urbano deve partir da escolha 

de uma dominante que é um índice, “porém é aquele que "governa, determina e transforma" 

os  demais”.  Por  isso,  da  identificação  da  dominante  depende  “não  só  um  roteiro,  mas 

sobretudo, um índice norteador do ´por onde começar’”.

No caso proposto pela autora, a dominante é escolhida a partir do contato com os signos 

não-verbais  fragmentários  que  compõem  o  espaço  urbano.  Ela  justifica  que  “dadas  a 

assimetria  e  a  dispersão  do  texto  não-verbal  não  se  pode  falar  que  dominante  possa  ser 

identificada mas, ao contrário, ela deve ser eleita entre os índices reconhecidos um texto”.

Na  transposição  que  proponho  desta  estratégia  para  a  leitura  dos  documentos  de 

processo, estes são fragmentados e dispersos, mas ricos em informação e, por isso, exigem 

uma dominante que oriente a abordagem. Esta dominante é algo que existe nos documentos, 

mas é eleita pelo pesquisador.

Acredito que esta escolha, no caso dos estudos genéticos, deve evidenciar o processo. 

Este  envolve  mudanças  no  tempo  que,  por  sua  vez,  somente  são  percebidas  através  de 

permanências.  As  dominantes,  então,  devem  ajudar  na  percepção  do  movimento  criador 

presente nos documentos de processo.

Nos documentos analisados foram identificadas e escolhidas as seguintes dominantes: 

complexidade  narrativa,  organização  da  produção,  ritmo  no  fluxo  de  idéias,  interface, 

preocupação conjunta com navegação e interface.

Dominantes do processo criativo

Complexidade narrativa

O movimento de desenvolvimento da narrativa é identificado principalmente em três 

desenhos, em folhas de formulário contínuo, com retângulos representando as páginas web. 

Este  tipo  de  estudo,  na  produção  hipermidiática6,  está  relacionado  com  a  arquitetura  da 

6  Ver mapas 1, 2 e 3.
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informação mas, neste caso, os mapas são estudos de narrativa hipertextual. Através destes 

documentos podemos perceber o enredo tomar corpo.

Isto ocorre porque a autoria nos meios digitais, como esclarece Murray (2003:149), é 

procedimental, isto “significa escrever as regras pelas quais os textos aparecem tanto quanto 

escrever os próprios textos. Significa escrever as regras para o envolvimento do interator7, isto 

é, as condições sob as quais as coisas acontecerão em resposta às ações dos participantes”.

Uma  comparação,  levando  em  conta  a  organização  gráfica  dos  mapas,  permite 

identificar que houve um processo de ampliação da complexidade no enredo, pois de um para 

outro  existe  uma  aumento  no  número  de  nós  hipertextuais,  assim como  de  interligações 

possíveis.

Deve-se destacar a importância da interligação,  pois é ela que gera significado. Este 

tema foi desenvolvido por Miles (1999), que compara cinema e hipertexto; após mostrar que a 

montagem força associações entre os planos. Ele diz que “o mesmo efeito está presente no 

hipertexto, no qual nós podemos livremente conectar, e conectamos, material previamente não 

relacionado e disperso e, em virtude dessa conexão, o conteúdo é compreendido de alguma 

maneira como estando relacionado”.

Embora  não  existam  anotações  que  permitam  identificar  uma  cronologia,  esta 

dominante  (aumento  na  complexidade)  permite  uma  ordenação,  pois  o  primeiro  é  mais 

simples e o segundo está feito a lápis, parecendo ser um rascunho para o terceiro.

Neste movimento existe uma permanência: todos os desenhos apresentam uma estrutura 

com poucas  opções  de  escolha  no  início  da  história  que  vai  ficando  mais  complexa  nas 

páginas seguintes. Pode-se inferir uma estrutura constante de começar com uma lexia e depois 

ampliar o número de possibilidades. O último mapa é aquele no qual estrutura arborescente da 

história está mais bem definida chegando a apresentar nove finais diferentes.

O mapa, assim como a decupagem, é um instrumento de trabalho e, embora possa ser 

publicada, não é exibida junto com o filme. Existem situações nas quais se oferece o acesso 

aos mapas, por exemplo, em alguns sites comerciais ou em games que ocorrem em cenários. 

Uma vez que este trabalho dos alunos é apresentado como um jogo, houve a intenção de 

oferecer um mapa ao interator8.

7 Conceito proposto por Murray, para designar o leitor de hipermídia.
8  Ver figura 1.
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Esta proposta não foi efetivada e os documentos disponíveis não indicam qual teria sido 

o motivo disso mas, uma vez que temos um documento que comprova a preocupação com 

relação ao prazo, é provável que este mapa não tenha sido feito por falta de tempo. 

O  link  “mapa”  existe  no  trabalho  final,  mas  leva  a  uma  frase  que  brinca  com  a 

expectativa do interator. .Não acredito que esta frase tenha sido uma opção puramente estética 

ou humorística mas que, na divisão do trabalho, alguém fez os links para a página “mapa” e, 

como esta não ficou pronta a tempo, surgiu a idéia da frase. Em minha opinião este resultado 

ficou mais interessante e coerente com o trabalho9.

Ritmo no fluxo de idéias

Nos documentos, principalmente nos mapas, existem elementos que indicam o ritmo 

das idéias. O próprio suporte está relacionado com isso. A utilização de folhas de formulário 

contínuo pode ser vista como um simples aproveitamento de papel, mas o fato de estas folhas 

se desdobrarem está relacionado com o fluxo de idéias.

O primeiro mapa é composto de três folhas nas quais as anotações estão separadas, mas 

no final elas vão de uma página a outra evidenciando que a folha foi aberta. Neste mesmo 

mapa existe uma mudança de cor de caneta e de estilo de escrita, que passa a ser mais rápida, 

e  menos  organizada,  não  são  feitos  mais  retângulos,  mas  somente  indicações  a  serem 

desenvolvidas.

Podemos notar que todos os mapas iniciam com algum cuidado com a forma mas, à 

medida que vão sendo anotados os nós hipertextuais, este cuidado diminui,  o que permite 

também a hipótese de um aumento no ritmo do fluxo de idéias.

Clément (1995) diz que o hipertexto já existia em possibilidade nas práticas de escritura 

e que o texto impresso, “não é senão a parte visível de um processo intelectual de criação 

muito mais complexo” e que, por isso, o trabalho de escritura é hipertextual. Desta maneira, 

este trabalho envolve o desenvolvimento de muitas possibilidades que são abandonadas, mas 

o hipertexto permite que todas sejam incorporadas e possam ser visitadas pelo leitor.

A partir da percepção do aumento de complexidade e do ritmo do fluxo de idéias, é 

possível  inferir  que  a  anotação  do  que  já  estava  decidido  funcionava  como  um  tipo  de 

9  Ver figura 2.
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aquecimento para as idéias de possibilidades  narrativas,  as quais eram incorporadas como 

possíveis nós hipertextuais, pois ao contrário do texto, o hipertexto não exige a eliminação de 

possibilidades.

Esta afirmação,  no entanto,  deve ser relativizada,  pois apesar da liberdade oferecida 

pelo meio, a coerência do personagem, por exemplo, é um limite que deve ser obedecidos, 

como evidencia uma anotação ao lado de uma rasura10.

Em um retângulo está escrito “pede H mudar” com setas indicando para dois outros 

retângulos com as inscrições “pensa” e “não pensa”, este último está riscado acompanhado da 

anotação:  “proibido,  pensei mudar  mas já faz parte do caráter  de”.  Esta  anotação permite 

verificar que, apesar de se tratar de um trabalho de alunos do primeiro semestre, existe uma 

preocupação com a coerência do personagem.

Organização da produção

Outra  dominante  que  foi  escolhida  para  a  abordagem  destes  documentos  foi  a 

organização da produção. Embora a necessidade de planejamento tenha sido abordada em 

aula, pode-se perceber que esta passa a ser necessária em função do trabalho que o grupo 

desenvolveu, pois a partir do mapa 2, com o aumento do número de nós hipertextuais, estes 

são identificados com um número e acompanhados por uma legenda11,  que é indicada no 

próprio mapa, na qual está escrito “ver legenda das cenas”.

Esta apropriação da terminologia do cinema não é a mais adequada, pois de acordo com 

Miles,  citado  anteriormente,  o  nó  de  hipertexto  não  é  equivalente  à  cena,  mas  o  plano. 

Confirma a proposta desse autor o fato de esta descrição12 ser semelhante a uma decupagem 

cinematográfica.

Existe outro documento que acompanha o mapa, chamado “busca de fotos” 13, com uma 

lista de imagens que deverão ser colocadas nas páginas. Esta relação pode permitir a divisão 

do trabalho.

10  Ver figura 3.
11  Ver figura 4,
12  Ver figura 5.
13  Ver figura 6.
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 Esta preocupação aparece também em outros documentos. Uma folha apresenta uma 

relação  de  palavras  relacionadas  com os  temas  abordados  no  filme  “Antes  da  chuva”  14. 

Apesar da ausência de datas, acredito se tratar de um momento anterior aos mapas, pois não 

existe referência à estrutura da narrativa. No final da relação existe uma frase que indica uma 

previsão de divisão do trabalho: “40 fotos por pessoa no mínimo”. Esta frase parece ser uma 

conclusão  da  lista  anterior,  como  se  a  atividade  de  enumerar  levasse  à  consciência  da 

dimensão do trabalho.

Encontramos também uma referência à divisão do trabalho na frase: “pegar as fotos da 

Dani e da Natália”, extraída de outro documento15, com a data da véspera do dia da entrega do 

trabalho.

Um outro  dado  importante  sobre  a  organização  da  produção  é  encontrado  em  um 

documento16 com o título “nome das páginas”. O trabalho final do grupo não apresenta todas 

as páginas previstas no mapa; de um total de aproximadamente oitenta, eles fizeram trinta e 

seis. Apesar desta  redução,  o trabalho final apresenta um número de páginas razoável,  as 

quais somadas às imagens resultam em um total de 1600 arquivos.

Eles optaram por nomes de arquivos pequenos, talvez para evitar  incompatibilidades 

entre diferentes sistemas de computadores, principalmente MAC e PC, que era uma exigência 

de uma das disciplinas.

Com  este  número  de  arquivos  e  nomes  pouco  descritivos,  esta  lista,  apesar  de 

incompleta, é um instrumento que permite organização e divisão de tarefas. Mais uma vez é o 

próprio trabalho que exige organização.

Convém  lembrar  que  este  grupo  teve  problemas  iniciais  e  demoraram  a  definir  a 

abordagem que eles fariam do tema proposto. Esta situação do grupo fica evidente em um 

documento17 com a relação do que está pronto e uma anotação sobre o prazo de entrega: “às 

20:20 27/05/03 nem 30% pronto. Terror”.

14  Ver figuras 7 e 8.
15  Ver figura 9.
16  Ver figura 10.
17  Ver figura 11.



11

Interface

Além da navegação, outra área de fundamental importância dos trabalhos de hipermídia 

é  a  interface  que,  neste  caso,  oferece  ao  interator  parâmetros  sobre  como  a  narrativa 

hipermidiática deve ser lida. A este respeito, Murray (2003:91) comenta que “a divisão do 

livro  impresso  em capítulos  específicos  foi  um importante  pré-requisito  para  o  romance 

moderno;  a  ficção  hipertextual  está  ainda  esperando  o  desenvolvimento  de  convenções 

formais de organização que permitam ao leitor/interator explorar um meio enciclopédico sem 

ser esmagado por ele”

No caso do trabalho analisado existem duas interfaces: uma para navegar nas diferentes 

áreas  do  site,  tais  como créditos,  agradecimentos,  etc.,  e  outra  para  navegar  na narrativa 

propriamente dita.

Com relação ao primeiro caso, pode-se perceber como dominante no estudo de interface 

o desenho de uma forma que apontasse para vários caminhos.  O primeiro documento que 

oferece base para esta afirmação é um desenho de uma rosa dos ventos18.

Temos a seguir uma folha com vários desenhos que lembram uma estrela19 sendo que 

em um deles existe um desenho na parte superior que foi rabiscado e outro colocado na parte 

esquerda, onde ficará o menu na versão final.

A dominante identificada nestes documentos foi uma forma que apontasse em várias 

direções.  Esta  é  confirmada  pelo  fato  de  a  forma  adotada  na  apresentação  final  também 

apontar  para  várias  direções,  ao  utilizar  o  desenho  do  homem vitruviano,  provavelmente 

estudado na disciplina História do Design cuja representação mais conhecida é aquela feita 

por Leonardo da Vinci20.

Outro estudo de interface, refere-se ao local dos botões para navegação na narrativa. 

Temos dois estudos com os botões na parte superior21, mas a versão final optou pelos botões 

no lado esquerdo integrado com as fotografias22.

No trabalho apresentado existem alguns problemas, entre eles uma redundância, pois 

alguns dos links oferecidos pelo homem vitruviano também estão presentes nos ícones na 

18  Ver figura 12.
19  Ver figura 13, 14 e 15.
20  Ver figura 16.
21  Ver figura 17 e 18.
22  Ver figura 19.



12

parte superior. Não se sabe que teria levado os integrantes do grupo a este trabalho excessivo 

apesar  do curto  prazo que  dispunham,  mas  os  documentos  evidenciam que houve menos 

planejamento na interface que na navegação, talvez tenham priorizado o estudo da narrativa e 

tenha ficado pouco tempo para interface.

Interface e narrativa

Estrutura e interface são os dois aspectos fundamentais de um projeto de hipermídia, 

mas não devem estar separados. Neste sentido, Santaella (2000:9) enfatiza a importância, em 

um projeto deste  tipo,  da “isomorfia  do seu desenho estrutural  com o conteúdo que visa 

transmitir”.  Existem diferentes tipos de hipermídia e, para a autora, “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. Assim como um ideograma desenha 

a  forma  de  uma  idéia,  a  estrutura  de  uma  hipermídia  deve  se  parecer  a  um hipergrama 

dinâmico, uma cartografia móvel da miríade de idéias que nela se organiza”.

Com relação a este tema, um documento23 é particularmente interessante, pois ao lado 

de uma lista de personagens existe um estudo de interface, um rascunho de uma página com o 

esquema da foto,  que comporá  a página  inicial,  o  que indica  que esta  foto já  havia  sido 

escolhida. No canto inferior esquerdo desse desenho existe algo que lembra a rosa dos ventos, 

colocado no mesmo local onde, no trabalho final, estará o homem vitruviano.

O  fato  de  este  rascunho  aparecer  junto  com  a  lista  de  personagens  é  um  dado 

significativo e pode ser lido de maneiras diferentes. Pode-se dizer que em algum momento ao 

pensar sobre a narrativa, surgiu necessidade de pensar em como esta seria apresentada; mas 

também se pode dizer que em algum momento, pensando na interface surgiu a necessidade de 

retomar os personagens da narrativa.

O documento  não  autoriza  nenhuma  das  conclusões,  mas  reforça  a  postura  de  que 

navegação e interface são intimamente relacionadas e que uma não pode ser pensada sem a 

outra. 

23  Ver figura 20.
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Conclusões

Este trabalho conclui questionando em que sentido o estudo destes documentos permite 

a compreensão do processo criativo envolvido nos projetos hipermidiáticos. Temos somente 

um processo em uma situação  específica,  o  que  oferece  pouco material  para  generalizar; 

mesmo  assim,  através  do  levantamento  das  dominantes  que  existem  nos  documentos,  é 

possível destacar alguns dados que ajudam nessa compreensão.

Um ponto notável  é  a  importância  de um estudo de navegação,  um instrumento  de 

trabalho, que desempenha no projeto de hipermídia um papel similar à decupagem no projeto 

cinematográfico.

Este  mapa,  no  caso  analisado,  transforma  as  ocorrências  temporais  na  vida  do 

personagem, em uma movimentação espacial. Foi isso o que se denominou anteriormente de 

espacialização da narrativa. É provável que esta seja uma característica geral da hipermídia, 

pois  as  metáforas  empregadas  são  em  sua  maioria  espaciais,  tais  como  labirinto,  lugar, 

navegação, etc.

Murray (2003 :84) confirma esta hipótese ao dizer que "os novos ambientes digitais 

caracterizam-se pela capacidade de representar espaços navegáveis. Os meios lineares, tais 

como livros e filmes, retratam espaços tanto pela descrição verbal quanto pela imagem, mas 

apenas os ambientes digitais apresentam um espaço pelo qual podemos nos mover".

Estes  documentos  evidenciam a  necessidade  de  organização  da  produção,  pois  este 

trabalho apresenta, em seu processo, um crescimento de complexidade, que se manifesta no 

número de arquivos e de interligações.

Conhecer  o  raciocínio  subjacente  a  um  trabalho  hipermidiático  oferece  bases  para 

pensarmos uma linguagem que está no início e não sabemos ainda o que virá a ser. Neste caso 

temos uma produção despretensiosa mas que coloca a problemática desta linguagem, como 

afirma Murray (2003:129) “quando se transfere a narrativa para o computador, ela é inserida 

num  domínio  já  moldado  pelas  estruturas  dos  jogos.  Somos  capazes  de  imaginar  uma 

narrativa literária envolvente que se baseie nessa estrutura de jogos sem ser diminuída por 

ela? Ou estamos apenas falando sobre um modo dispendioso de reescrever  Hamlet para a 

máquina de fliperama?” 
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Figuras
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Figura 5.
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Figura 10.
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Figura 11.
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Figura 13. Figura 14. Figura 15.
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Figura 19.
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