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Nomes das lojas, marcas de roupas e nomes de pratos em um restaurante mostram que a língua inglesa 

está em nossa vida. Alguns dizem que isto destruirá nossa linguagem, e não estão errados mas, por 

outro lado, existem termos não conseguimos traduzir corretamente. Este é o caso de nosso tema: web 

designer, aquele que produz web design. Vejamos primeiro o design.

Design

Esta palavra já gerou muita  discussão. Vou defini-la de uma maneira  que serve ao meu propósito: 

Design é um processo que leva à criação de objetos, que servirão para alguma finalidade definida no 

início  do  processo.  Deverão  resolver,  por  exemplo,  o  problema de  sentar,  escrever,  divulgar  uma 

informação ou reunir pessoas. O resultado poderá ser uma cadeira, caneta, cartaz, praça ou sala de Chat 

na Internet.

Neste  processo  surgem dúvidas:  Qual  forma  é  mais  agradável?  Mais  anatômica?  Que  material  é 

melhor? Qual técnica será usada? Estes são problemas de design e, para tomar uma decisão, precisamos 

conhecer diferentes materiais e diferentes técnicas para trabalha-los.

Para  fazer  um  produto  anatômico  precisamos  da  Ergonomia,  ciência  que  estuda  os  fatores  que 

interferem  em  como  uma  pessoa  executa  uma  tarefa.  A  Ergonomia  se  preocupa  em  melhorar  a 

interação de pessoas com produtos, sistemas e ambientes, fazendo com que os projetos  levem em conta 

a saúde, segurança e conforto do usuário, o que acaba resultando em aumento da produtividade.

Com a definição de material e técnica, e orientados pela ergonomia, podemos propor soluções para o 

problema, mas isto não basta. Falta ainda definir forma, tamanho, textura, cor etc., ou seja, aspectos 

formais que tornam o produto mais agradável para um público e, por isto, estão ligados à estética e à 

cultura, ou seja, àquilo que é belo em um local e época.

Estes aspectos formais ligam o design à arte, mas isto não significa que somente os objetos belos são 

design.  Uma ferramenta  que  sirva à  uma função de uma maneira  ergonômica  e  com os  materiais 

adequados, será um bom produto de design.
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O processo do design depende de dados objetivos, mas envolve também, tentativas e experimentações 

na busca de uma solução adequada. Quando o projeto está pronto e olhamos os rascunhos e esboços 

que  foram feitos,  vemos  documentos  do  processo  criativo  que  mostram possibilidades  iniciadas  e 

abandonadas.  Mostram que a  criação  não é  linear  e  contínua;  é  uma viagem incerta  mas,  quando 

começamos nossa  jornada, vamos criando nossas estradas, mapas e bússolas.

Exemplifiquei com resultados físicos, mas design é mais que isto. Então, naquela definição, temos de 

mudar  objetos,  por  entidades.  Não estamos muito acostumados com esta  palavra,  mas ela é muito 

adequada, já que indica tudo que existe ou pode existir. Assim, nossa definição passa a ser: Design é 

um processo  que  leva  a  produção  de  entidades  que  podem ser  físicas,  temporais,  conceituais  ou 

relacionais, ou seja, podem ser objetos, eventos, teorias ou interações.

Web

Web é uma abreviação de World Wide Web, nome de uma maneira de divulgar informações na rede 

mundial de computadores. A web  ou www surgiu em 1980 e popularizou a rede ao tornar mais fácil 

seu uso.

Muitas pessoas trabalharam para que o uso de um computador fosse mais simples e qualquer pessoa 

pudesse usa-lo sem precisar programar. Este trabalho tem um nome especial: amigabilidade; e uma das 

conquistas neste sentido foi o desenvolvimento da interface gráfica interativa.

Interface é tudo aquilo que fica entre a máquina e o ser humano. Ela é gráfica quando usamos imagens 

para nos comunicar com o computador, e interativa quando podemos interferir no funcionamento deste 

com o auxílio de algum instrumento, o mouse, por exemplo. A interface gráfica interativa, então, é a 

maneira como lidamos atualmente com o computador.

A  interface  mais  amigável,  no  entanto,  não  é  suficiente  para  o  desenvolvimento  da  Web.  Era 

necessário, ainda, incorporar o Hipertexto, uma forma não linear de recuperação das informações. Em 

uma enciclopédia, o índice remete a um verbete, que remete a outro verbete e assim por diante. Isto já é 

um tipo de hipertexto e, a  Web é  exatamente esta idéia,  transportada para o computador com uma 

interface amigável e conectado à rede mundial. Por se tratar de informação eletrônica, a Web elimina o 

trabalho de consultar diversos volumes.

Web Designer 

O que faz o Web Designer? Ele produz conjuntos de documentos para ser recebidos interativamente na 



WWW. Os documentos são conhecidos pelo nome de Web Pages, ou Páginas de Web, e o conjunto é 

chamado de Site. Como em todo projeto de Design, existe uma finalidade definida mas, caso do Web 

Design sempre temos um Projeto de Comunicação.

Podemos dizer  que os  Projetos  de Comunicação  consistem em comunicar  algo com uma intenção 

definida, para um certo público, usando um meio que o atingirá e uma forma adequada. Este tipo de 

projeto serve para divulgar idéias, vender produtos, ensinar coisas etc.  Todos nós fazemos Projetos de 

Comunicação, de uma maneira espontânea, toda vez que estamos ansiosos por algo. Repare: quando 

queremos pedir carro emprestado, convidar alguém para sair ou vamos procurar emprego, pensamos no 

que vamos falar, no tom de voz, na postura, na roupa que vamos vestir etc.

Um Projeto de Comunicação na Web envolve várias questões técnicas como, a velocidade de acesso, o 

tipo de imagem computadorizada que será utilizado e a tecnologia usada na confecção das páginas. 

Como esta tecnologia muda muito,  temos de nos acostumar com palavras que indicam tecnologias 

diferentes:  html, dhtml, vrml, flash, zope  etc. Estas palavras não são termos exóticos para intimidar 

clientes e amigos, elas indicam novas possibilidades criativas e de comunicação e exigem a atualização 

do Web Designer.

Num projeto para  Web é  necessário pensar no local  onde serão colocados os  Links para as outras 

páginas, no número de cliques necessários para acessar uma informação e nas cores que permitem uma 

boa visualização,  sempre se preocupando com o conforto do usuário.  Não tomamos estas decisões 

intuitivamente, mas pedimos ajuda à Ergonomia Visual, uma área que se preocupa com os aspectos 

visuais de nossa relação as máquinas; existem estudos por exemplo, que analisam quanto tempo uma 

pessoa pode ler um texto em uma tela sem se cansar.

Em um folheto temos de nos preocupar com a organização das informações e no caso do Design para 

Web isto não é diferente. É necessário se preocupar com uma boa relação entre os assuntos, colocados 

em diversas páginas, para permitir um acesso eficaz às informações. Existe também o cuidado com 

aspectos formais, tais como, as cores e composição visual da página.

Formação

O Web Designer é aquele — ou aquela — que está capacitado para criar projetos para Web e o ideal é 

que sua formação envolva conhecimentos  muito variados.  Como fará  Projetos  de Comunicação,  é 

importante que ele entenda o processo comunicativo através das diversas teorias que lidam com isto;. 

Temos a semiótica, teoria da informação, teoria da mídia e outras. Seja qual fora teoria enfatizada em 



um curso, é importante um conhecimento nesta área.

O projeto será veiculado Web, por isto devemos conhecer sua história e para onde seu futuro aponta. 

Devemos  conhecer  os  princípios  do  hipertexto  estabelecidos  pelos  pioneiros  nesta  área:  Douglas 

Engelbart e Ted Nelson, e estar atualizado com as novas propostas que tem surgido, principalmente as 

estruturas de navegação.

A ergonomia visual, por motivos já apontados, é uma disciplina que este profissional deve conhecer. 

Ele deve compreender, também, como a arte e a comunicação se relacionou com a tecnologia e como 

esta relação ocorre atualmente. Conhecer o passado ajuda a situar-se no presente e diminuir a ansiedade 

com relação  às  mudanças  constantes,  pois  podemos  perceber  o  que  permanece,  em meio  à  tantas 

variações. Mas é necessário também um conhecimento técnico: ele deve saber fazer ou, o que também 

é complexo, saber o que pode ser feito e saber mandar fazer.

Para saber como compor os elementos em uma página de uma forma agradável e eficiente, o  Web 

Designer deve  conhecer  composição,  teoria  da  cor,  tipografia  e  formas  visuais  assuntos  que  são 

tratados nas disciplinas ligadas à Programação Visual.

Além disso, acho necessário o desenvolvimento da sensibilidade visual. Penso que o desenho é um 

ótimo meio para isto. Sei que nem todos concordam com esta idéia mas, em minha prática diária com 

estudantes,  reparo  que  aqueles  que  tiveram alguma  experiência  com desenho  conseguem perceber 

melhor os problemas formais e assim apresentar soluções mais criativas.

Existe  um  fator  importantíssimo:  O  Web  Designer  deve  saber  trabalhar  em  equipe  e  estabelecer 

parcerias, mesmo que ele conheça muito de sua área, sempre precisará trabalhar em conjunto, já que é 

impossível conhecer tudo de  Design, arte, programação visual e, redes, programação, hardware etc.

Conclusão

Uma vez me pediram a comparação entre esta profissão e outras. Disse que o Web Designer é um bom 

sapateiro, mas aquele que faz sapatos. Ele precisa conhecer o couro e as ferramentas para trabalhá-lo. O 

couro é tirado de animais, mas ele precisa estar sempre atualizado, pois como ocorrem mudanças na 

forma de preparação, a industria sempre oferece novidades, em materiais e ferramentas.

Ele deve conhecer a anatomia do pé, as tendências da moda e os diversos usos que um sapato pode ter: 

social,  esportivo etc.  É necessário  perceber  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.



Todos usam sapatos  mas  o  sapateiro  sofre  concorrência  da  indústria  que  padroniza  os  números  e 

modelos. No caso do web design esta padronização é difícil, senão impossível, pois quem quer um site 

quer  que  seja  diferente  dos  outros.  Muitas  pessoas  e  empresas  querem marcar  seu  lugar  na  rede 

mundial e a necessidade de um profissional que produza Sites cresce na medida em que aumenta a rede 

e seu uso comercial, o que por enquanto, tem sido muito rápido.

Em minha opinião, a Internet não é mais novidade e os clientes estão ficando cada vez mais exigentes; 

por isto, acredito que permanecerão no mercado de trabalho aqueles que não somente técnicos, nem 

somente criadores mas que, como Leonardo da Vinci, pesquisam a técnica colocando-a à serviço da 

criação.


