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RESUMO 
 

A tela do computador, mais do que expor projetos visuais, é um importante meio criativo 
quando utilizada como ferramenta que substitui o pincel ou artefatos manipulados pelo artista. 
Essa moldura e todo o “meio digital” que ela representa se torna ainda mais importante dentro 
de um projeto de design, quando passa a ser a inspiração de um designer. O objetivo deste 
estudo é entender como a cibercultura é absorvida pelo design e transformada em 
manifestações estéticas. A observação de projetos visuais que utilizam o meio digital como 
conceito da sua criação possibilita a análise de como está ocorrendo a transposição de 
elementos desta cultura digital para os projetos visuais. Após  a observação de alguns projetos, 
foi escolhido um deles para ser objeto de uma pesquisa de sua presença na web, assim como 
uma análise estética da obra. 
 

PALAVRAS CHAVE: Experiência. Suporte. Design. Arte. Linguagem. Internet. 

  



 

 

 

  

ABSTRACT 
 
The computer screen, rather than expose visual projects, is an important creative medium 
when used as a tool to replace the brush or artifacts manipulated by the artist. This frame and 
all digital means that it represents become even more important in a design project, when it 
comes to being a designer's inspiration. The objective of this study is to understand how a 
cyber culture is absorbed by the designer transformed into aesthetic manifestations. The 
observation of visual projects that use digital media as a concept of its creation, enables 
analysis of how elements of this culture is going digital for visual projects. After watching a 
few projects, one of them was chosen to be the object of a search of his presence on the web, 
as well as an analysis of the aesthetic work. 

KEYWORDS: Experience. Media. Design. Art. Language. Internet. 

 

  



 

 

 

  

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 - TENDÊNCIAS ATUAIS EM TERMOS DE AVALIAÇÃO....................... 17 

FIGURA 2 - TELA “CONTRÁRIO” INICIAL DO SITE LABIRINTO........................... 31 

FIGURA 3 - TELA “CHUVA” DO SITE LABIRINTO.................................................... 32 

FIGURA 4 - TIMELANDSCAPE – PATHS....................................................................... 33 

FIGURA 5 - VIA INVISÍVEL............................................................................................ 35 

FIGURA 6 -  EXPOSIÇÃO DA ARTE DE HOCKNEY EM IPADS................................ 36 

FIGURA 7 -  MOSCA ROBÔ............................................................................................. 38 

FIGURA 8 - MAP................................................................................................................ 39 

FIGURA 9 - FBFACES....................................................................................................... 42 

FIGURA 10 - FBFACES..................................................................................................... 42 

FIGURA 11 - SUITE PARA MOBILE TAGS..................................................................... 44 

FIGURA 12 -  IN ORDER TO CONTROL......................................................................... 46 

FIGURA 13 - CARTAZ DA EXPOSIÇÃO BIGGER PICTURE...................................... 53 

FIGURA 14 - DESENHO EM IPAD, IMPRESSO EM PAPEL........................................ 54 

FIGURA 15 - IMAGENS DE DAVID HOCKNEY COMPARTILHADAS NA 

INTERNET..........................................................................................................................  

 

57 

FIGURA 16 - CAPA PARA IFONE COM A ARTE DE DAVID HOCKNEY............... 58 

FIGURA 17 - CIDADE MAIS POPULAR EM 25 DE OUTUBRO E 12 DE 

NOVEMBRO...................................................................................................................... 

 

59 

FIGURA 18 - ARTE EM IPAD COMPARTILHADA NO FACEBOOK......................... 59 

FIGURA 19 - COMENTÁRIOS DA FIGURA ANTERIOR............................................ 60 

FIGURA 21 - POST COM MAIS “CURTIDO”- 6 DE SETEMBRO. DAVID 

HOCKNEY POSANDO COM SUA TELA NA ABERTURA DA SUA EXPOSIÇÃO 

NA ROYAL ACADEMY EM LONDRES  (JANEIRO-2012).......................................... 

 

 

61 

FIGURA 22 - PAINÉIS CRIADOS POR USUÁRIOS NO PINTEREST COM TÍTULO 

DAVID HOCKNEY............................................................................................................ 

 

62 

FIGURA 23 - TOP KEYWORDS (SOCIALMENTIONS).................................................... 62 

FIGURA 24 - TRABALHO DE DAVID HOCKNEY ESCOLHIDO PARA ANÁLISE 66 

 



 

 

 

  

SUMÁRIO 
1 INTRODUÇÃO................................................................................................................. 10 

1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES........................................................................... 10 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA E PERGUNTA DE PESQUISA...................................... 11 

1.3 HIPÓTESE....................................................................................................................... 11 

1.4 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS........................................................................ 12 

1.5 JUSTIFICATIVA............................................................................................................. 12 

1.6 CORPUS DE OBSERVAÇÃO E RECORTE EMPÍRICO............................................. 13 

1.7 METODOLOGIA............................................................................................................. 14 

1.8 DELIMITAÇÃO E DISCUSSÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO............................... 14 

2 DESENVOLVIMENTO.................................................................................................... 16 

2.1 A ANÁLISE TEÓRICA.................................................................................................. 16 

2.1.1 O design visual.............................................................................................................. 16 

2.1.2 O designer e a tecnologia.............................................................................................. 19 

2.1.3 O sujeito e a tecnologia................................................................................................. 20 

2.1.4 O cotidiano e a experiência estética.............................................................................. 21 

2.1.5 Janela, tela, frame.......................................................................................................... 23 

2.1.6 O Design emocional...................................................................................................... 24 

2.2 A OBSERVAÇÃO ......................................................................................................... 28 

2.2.1 O design inspirado no meio digital................................................................................ 28 

2.2.2 A análise do cenário ..................................................................................................... 28 

2.2.3 A organização dos projetos baseada na inspiração do artista........................................ 30 

2.2.4 Os projetos..................................................................................................................... 30 

2.2.4.1 O fluxo de navegação................................................................................................. 30 

2.2.4.2 Os dispositivos móveis............................................................................................... 33 

2.2.4.3 A interação em rede.................................................................................................... 39 

2.2.5 Inspiração: internet ....................................................................................................... 46 

2.3 “FLORES FRESCAS”  DE DAVID HOCKNEY........................................................... 50 

2.3.1 O designer escolhido para a análise.............................................................................. 50 

2.3.2 A Biografia.................................................................................................................... 51 

2.3.3 Hockney e o design em Dispositivos Móveis................................................................ 52 



 

 

 

  

2.3.4 O design de Hockney na web........................................................................................ 54 

2.3.4.1 Facebook, Twitter, Pinterest...................................................................................... 58 

2.3.4.2 Outros artistas inspirados nos dispositivos móveis.................................................... 63 

2.4 UM OLHAR ESTÉTICO................................................................................................. 64 

2.4.1 Ponto, linha e forma....................................................................................................... 67 

2.4.2 Direção e movimento .................................................................................................... 69 

2.4.3 Cor, tom e textura.......................................................................................................... 69 

3 CONCLUSÃO.................................................................................................................... 71 

REFERÊNCIAS................................................................................................................... 74 

  



 

10 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

‘De telas para telas’ analisa a tela digital que deixa de ser simplesmente o monitor de um 

equipamento e um meio apenas para emoldurar projetos para fazer parte da criação destes 

trabalhos visuais. A ‘tela’ aqui representa metaforicamente uma cultura digital que se 

desenvolve dentro de um habitat chamado ciberespaço, cada vez mais presente na vida das 

pessoas. Esse cotidiano digital é incorporado também nos projetos de design, que refletem 

esse universo digital.  

O design visual é um ramo da programação visual que tem como objetivo utilizar-se de 

recursos visuais e estéticos para cumprir objetivos de comunicação. Hoje, o significado do 

‘design’ se ampliou e abrange, além dos projetos de marcas, cartazes, produtos e projetos de 

decoração de ambientes, outros ramos que têm como objetivo sensibilizar sensorialmente o 

seu observador. Na internet, o design visual procura chamar a atenção do sujeito dentro da 

web. 

O termo ‘sujeito’ utilizado nesse texto é emprestado da semiótica discursiva e dos textos 

de Gumbrencht
1 que é importante referencial teórico para este estudo e entende o sujeito como 

actante, ou seja, um participante ativo de um processo de comunicação. Neste caso, o sujeito é 

aquele para quem o projeto visual é destinado. 

Assim como a fotografia e a televisão um dia invadiram o cotidiano dos indivíduos, hoje 

o meio digital conquista mais espaço, e sua relação com o indivíduo tem sido acentuada. A 

tela digital pode ser comparada a uma janela, cujo conteúdo transpassa as quatro linhas retas 

que a emolduram e estabelece uma experiência sensorial no sujeito que a contempla. 

O estudo desta janela como forma de sensibilizar o usuário começou a ser analisado no 

artigo “De tela para as telas: Em busca da experiência estética nas plataformas digitais”, que 

apontava como a tela de pintura e o monitor digital estão sendo utilizados como ferramenta de 

trabalho dos artistas visuais. Deste primeiro artigo, surgiu a ideia de um novo estudo para um 

maior entendimento desta relação do sujeito com o ciberespaço. 
                                                

1 GUMBRECHT, Hans Ulrich “Produção de Presença: O que o Sentido não consegue Transmitir.” Rio 
de Janeiro, Rj: Editora PUC-Rio, 2010. 

 



 

11 

 

  

A internet é elemento importante no cotidiano do indivíduo moderno e assim passa a ser 

protagonista também em projetos de design visual. Utilizando a metodologia da observação na 

web, pretende-se obter pistas que possibilitem um mapeamento dos projetos de design que 

encontram na internet sua fonte inspiradora.A fonte que origina as criações visuais analisadas 

neste projeto é principalmente a cultura, de um modo de vida em torno do meio digital.  

Em uma segunda etapa, foi eleito dentre os pesquisados aquele que possibilitava um 

estudo desta forma de manifestação artística, sua obra foi analisada mais atentamente, assim 

como seus presença na web.  

Por fim, foi estudada esteticamente uma proposta visual que utiliza a tela digital como 

inspiração de seu criador, analisando os elementos que compõem a obra separadamente, para 

que assim se entenda a criação do conjunto e como estes elementos organizados foram 

pensados e buscaram um efeito de presença no sujeito. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA E PERGUNTA DE PESQUISA 

O relacionamento do designer com o ciberespaço está cada vez mais estreito e suas 

criações mais dependentes do artefato eletrônico. A internet e os meios digitais participam do 

processo criativo dos designers visuais como uma extensão do próprio artista. Mais do que 

suporte para a visualização dessa arte ou da migração do lápis e do papel para o ferramental 

eletrônico, hoje a internet tem sido também a inspiração em seus projetos visuais. Observa-se 

isso em projetos que utilizam a base de dados como fonte de suas obras.  

Este artigo pretende estudar como a lógica do ciberespaço articula-se nos projetos de 

design e como a interferência da internet tem modificado a criação destes projetos. A pergunta 

de pesquisa, portanto, abrange a questão de como o design se concretiza nos meios digitais e 

como se apropria de elementos do ciberespaço na sua criação. 

1.3 HIPÓTESE 

A tela digital invade o espaço do design visual do mesmo modo como entra no cotidiano 

dos indivíduos. Com o objetivo de sensibilizar sensorialmente o sujeito, os projetos visuais se 

fortalecem por meio dos elementos da cibercultura que já fazem parte da vida diária das 

pessoas. Como a tela digital passou a ser integrante do seu universo pessoal, é natural que os 
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elementos dessa cultura digital sejam utilizados nos trabalhos estéticos e assim estabeleçam 

uma comunicação com o seu público. A hipótese levantada é de que existe uma estética que 

vem sendo adaptada e potencializada pelos recursos desse meio digital e está fazendo parte da 

essência de alguns projetos visuais. 

1.4 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Pretende-se observar as características da tela digital como um meio de potencializar o 

design visual, verificando que a tela digital é mais do que um espaço de exposição, mas um 

elemento importante na criação de projetos visuais. 

Como objetivo específico, pretende-se analisar como os elementos do mundo digital 

estão incorporados em manifestações estéticas a partir da análise de projetos de design 

inspirados nesta cultura digital. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

A convivência entre gerações, baseadas no atual estilo de vida, faz com que os 

indivíduos passem seu olhares pelo cotidiano de maneira tão rápida quanto a velocidade 

característica dessas tecnologias. 

Dentro dessa realidade, a possibilidade de fazer com que seus olhos voltem-se para 

prestar atenção em algo é um desafio a ser vencido pela comunicação e, nesse sentido, este 

estudo pode ser uma grande contribuição. 

Este projeto pretende ser mais um caminho de observação da experiência do usuário 

com o meio digital, um passo a mais para o entendimento de como as relações humanas têm se 

desenvolvido em torno da evolução das máquinas e como o homem tem se ligado ao 

computador de maneira cada vez mais íntima, sendo sensibilizado por uma arte dita 

tecnológica e não apenas em obras emolduradas em paredes de museus. 

De maneira mais ampla, busca-se um entendimento do meio internet e sua relação com o 

homem, se previamente tem potencializado as qualidades humanas, assim como sentimentos e 

sensações próprias da sua natureza ou se, deliberadamente, tem afastado destes momentos, 

transformando, respectivamente, usuário e artista em apenas espectador e executor de algo 

extremamente mecânico, tornando a arte mais fria. 
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Alguns artistas vêm se apropriando da tecnologia e esteticamente formalizam 
estas novas relações comportamentais, pessoais e sociais, tornando-se assim 
imprescindíveis na reflexão de como estas novas ferramentas de armazenar e 
processar conhecimento, pensamento, poder, vêm sendo incorporadas pelas 
pessoas que estão incluídas neste processo. (DONATI, 2002, p. 210.) 

A ideia para o tema deste estudo nasceu a partir de um artigo anterior sobre a 

transposição da arte da moldura física para a tela digital. Naquele artigo, foi observada a tela 

digital como ferramenta de trabalho em substituição a artefactos, como o pincel, e também 

como plataforma de exposição da arte. A partir desse ponto, surge a ideia para este novo 

projeto: analisar a tela digital como parte do processo criativo, inspiradora do design visual. 

1.6 CORPUS DE OBSERVAÇÃO E RECORTE EMPÍRICO 

Este estudo pretende apontar um norte sobre como o design visual tem incorporado o 

meio digital nos seus projetos. Para isso, faz-se necessário analisar produções de designers que 

trabalham com a tela também como modo de exposição, para facilitar a pesquisa e a 

observação da sua obra pela rede. 

Pretende-se analisar desenhos que utilizam a ‘base de dados’ – o termo aqui é de um 

conceito cultural, muito mais do que o técnico que o originou – como parte do seu processo 

criativo. É importante ressaltar que os projetos e designers escolhidos possibilitam alguma 

relevância no estudo da comunicação, seja através do estudo do processo criativo ou da 

relação que design e internet promovem entre indivíduos. 

Os projetos observados foram organizados em categorias de acordo com a sua fonte de 

inspiração, são elas: o fluxo de navegação, as interações em rede e os dispositivos móveis. 

Essas categorias foram selecionados por meio de uma pesquisa de observação sobre essas 

formas de manifestações artísticas na web. Entende-se que essa fase do projeto propicia uma 

maior compreensão do cenário em que esse tipo de manifestação artística está inserido. 

Dentre esses projetos, foi selecionado um nome para ser observado mais profundamente: 

o designer David Hockney e sua obra em Ipad, analisada com uma atenção maior. O olhar 

mais focado em uma obra permite, além da análise mais profunda e mais detalhada, respostas 

mais acertadas para as perguntas em questão. 
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1.7 METODOLOGIA 

A metodologia híbrida é utilizada nesse projeto. A observação dos projetos visuais 

inspirados na web possibilita uma análise desses trabalhos e uma listagem do que está sendo 

produzido. A observação é do tipo assistemática na qual a estrutura é mais livre, de caráter 

exploratório, observando os trabalhos pela web, buscando pistas e rastros deixados entre as 

páginas da web, traçando roteiros de pesquisa e mantendo sempre o foco nos objetivos 

relatados aqui.  

Posteriormente, uma dessas obras e seu autor tiveram a sua presença na web analisada 

mais profundamente com o foco em uma obra específica do autor. Não há aqui a intenção de 

uma netnografia completa e sim uma observação mais livre para nortear como esse tipo de 

projeto está se fazendo presente na web. Por fim, percebeu-se a importância da avaliação dessa 

mesma obra por meio de um olhar estético da autora deste artigo, tendo como base a Teoria da 

Imagem, utilizando a metodologia do recorte e reconstrução.  

1.8 DELIMITAÇÃO E DISCUSSÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

Como suporte teórico para melhor compreensão da produção de presença e do conceito 

de experiência estética, são utilizados os textos de Gumbrecht como fonte de pesquisa, sendo o 

principal “Produção de Presença, o que o sentido não consegue transmitir”, em conjunto com 

o texto “Pequenas Crises, experiência estética nos mundos cotidianos”, do livro Comunicação 

e Experiência Estética, organizado por Cesar Guimarães, Bruno Leal e Carlos Camargo. Neste 

último, o autor conceitua frame e questiona a possibilidade da experiência estética no 

cotidiano. O entendimento para a questão apresentada no subtítulo deste projeto “A janela que 

sensibiliza ou apenas emoldura o design visual na rede.” depende necessariamente do conceito 

de frame estabelecido por Gumbrecht neste texto. Para complementar o tema, foi inserido 

nesta bibliografia o texto de Ken Hillis, “Sensações Digitais”. 

Os textos de Victória Vesna sobre “A estética da Base de Dados” são fundamentais para 

entender o conceito de base de dados e como alguns artistas têm utilizado essa fonte em seus 

trabalhos. Em paralelo com essa leitura, cabe a tese de Suzana Barbosa apresentada ao curso 

de doutorado da Universidade Federal da Bahia, com o título “Jornalismo Digital em Base de 

Dados”.  
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Para complementar a bibliografia, livros que esclareçam o que pode ser considerado 

design também se fazem importantes, como o livro “Design Emocional”, de Donald A. 

Norman, e sobre o ciberespaço e a cultura, como os de Pierre Lévy “Cibercultura” e “A Pele 

da Cultura.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 A ANÁLISE TEÓRICA 

 

2.1.1 O design visual 

 

Como relata Lucy Niemeyer (2007), no livro “Design no Brasil”, a maioria dos trabalhos 

sobre Design inicia-se pela conceitualização da profissão, algo que não acontece em outras 

áreas, mesmo as mais novas. Acredita-se que cada autor precise, de início, explicitar a sua 

concepção da profissão. A palavra design é um vocábulo de muitos significados. Apesar de ser 

da mesma raiz da palavra desenho, o termo teve a sua conotação ampliada no decorrer do seu 

uso, principalmente porque a ela foram adicionados adjetivos de requinte e estilo. Qualquer 

serviço ou produto que possua o termo Design junto do seu título ganha também as qualidades 

que este substantivo carrega. Design também pode ser entendido como um modo de pensar, 

um estilo de vida. Devido a essa amplitude de significado percebeu-se a necessidade deste 

capítulo procurar explicar “qual é o design” abordado nesta pesquisa. 

 
– to design – significa, entre outras coisas, ‘tramar algo’, ‘simular’, 
‘projetar’, ‘esquematizar’, ‘configurar’, ‘proceder de modo 
estratégico’. A palavra é de origem latina e contém em si o termo 
signum, que significa o mesmo que a palavra alemã Zeichen (‘signo’, 
‘desenho’). (…) (FLUSSER, 2010, p.181)2 
 

O dicionário “Michaelis” conceitua design como a “concepção de um projeto ou 

modelo. Planejamento ou projeto é o sinônimo comum à maioria dos dicionários. O 

profissional de design então é aquele que busca solucionar um problema ou cumprir uma 

função, seja ela de ordem comunicacional como o design visual ou as artes gráficas, ou com 

um objetivo de atender uma necessidade concreta, como é o caso da arquitetura ou do projeto 

de produto. Profissionais de diversas áreas hoje podem ser chamados de designers. Aqueles 

que planejam algo novo que resulte de um processo criativo visando à solução de um 

problema são considerados profissionais do Design. No entanto, a comunidade exige mais do 

que o resultado de uma criação, algo que tenha um estilo próprio e que se destaque dentro do 

                                                
2http://designices.com/o-que-e-design/ 
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seu universo. Como diz Donis A. Dondis (2010), supõe-se que todo o membro da comunidade 

seja capaz de dar uma expressão individual e única ao seu trabalho. Para a criação de algo 

único, é preciso o aprendizado do ofício e o conhecimento da sua funcionalidade.  

A funcionalidade é também o que distingue as Artes Aplicadas das Belas Artes. Embora 

muitas vezes as duas confundam- se, existe um tênue linha que as separa e as distingue. “No 

vasto âmbito das diversas artes visuais, (...) o tema se modifica com a intenção, tendo em 

comum apenas a capacidade de comunicar algo de específico ou de abstrato.” (DONDIS, 

2010, p.8). O Desenho Industrial e as Artes Gráficas têm sido classificados atualmente com 

parte das Artes Aplicadas, como mostra a figura 1 retirada do livro já citado anteriormente de 

Donis A. Dondis. 

 

FIGURA 1 - TENDÊNCIAS ATUAIS EM TERMOS DE AVALIAÇÃO 

 

FONTE: DONDIS (2007, p. 9) 

 

 

O design, segundo Lucy Niemeyer (2007), além de ser entendido como um 

planejamento, tem sido por vezes compreendido como uma atividade artística, pela qual é 

valorizado, no profissional, o seu compromisso com a estética, com a concepção formal, com 

a fruição do uso, o que não separaria totalmente o Designer do Artista.3Em outros momentos, 

o design é a coordenação de várias especialidades, cuja tônica seria a interdisciplinaridade. 

                                                
3Lucy Niemayer, Design no Brasil, pág 24. 
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Esses conceitos sempre coexistiram e cada um deles vem sublinhando uma  ideologia, uma 

visão de mundo em que prevalece um ou outro valor. 

Não é a intenção deste projeto diferenciar ou separar o Design das artes, pelo contrário, 

entende-se que a arte faz parte do design e que as duas faculdades integram-se. Neste texto, 

pretende-se apenas contextualizar as escolhas dos projetos observados. Foi adotado aqui o 

termo Design para os projetos analisados, que foram assim denominados graças a sua 

funcionalidade comunicacional. Foram descritos aqueles que possuem uma função mais 

específica, e a sua intenção pode ser percebida a partir da sua observação, ou seja, existe um 

objetivo comunicacional a ser cumprido com a criação.  

Encontram-se, ainda, autores que conceituam o design pela característica do ofício de 

designer. Os projetos de design visual, por exemplo, são usualmente classificados como 

aqueles em que o profissional precisa arranjar ou organizar as informações do melhor modo 

possível, para que o resultado final seja uma comunicação efetiva com o receptor da 

mensagem. Helena Katz diz que design é a organização das partes que formam um todo. 

Design é a organização das partes de um todo, de um modo que os 
componentes produzam o que foi planejado. Só que esse arranjo é 
sempre improvável, seja o design de algo extraordinário ou não. E isso 
ocorre porque o número de modos pelos quais as partes podem ser 
combinadas é excessivo. Cada arranjo não passa de uma quantidade 
enorme de possibilidades. Ou seja, cada arranjo realizado é tão 
improvável quanto todos os outros, não realizados. (KATZ, 2007, 
p.198)  

O design visual analisado neste projeto abrange o significado mais amplo da palavra, 

porém, além da funcionalidade, deu-se valor para as obras que são criadas a partir do arranjo 

harmônico de partes as quais formam um todo, entendendo que esta é uma característica dos 

projetos de Design e que os profissionais dessa área devem ter o conhecimento da técnica a 

qual caracteriza esse trabalho. Compreendendo essa definição foi adicionada uma fase a este 

projeto, a análise da obra através do recorte das partes que compõe o todo da composição. 

Entende-se que, desse modo, é possível compreender melhor esteticamente o projeto em 

análise e o processo criativo utilizado pelo autor. 

Consideraram-se projetos inéditos que buscam a solução de um problema 

comunicacional. Observando as obras, percebeu-se que a maior parte dos seus autores buscam 
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revelar algo ao seu público, responder ou mesmo trazer ao mundo visual perguntas que a 

complexidade da vida moderna acaba por encobrir. O problema aqui seria a falta do pensar 

naquilo que se faz por condicionamento e a sua função maior seria revelar, por meio de 

imagens, algo que atinja o sujeito emocionalmente e seja capaz de o fazer parar e repensar seu 

cotidiano. 

2.1.2 O designer e a tecnologia 

Os designers no decorrer da história têm procurado solucionar os desejos de uma 

sociedade, sejam referentes a um produto que visa facilitar a execução de uma tarefa ou a um 

projeto visual cujo objetivo é estabelecer comunicação com o usuário, ou ainda no design 

específico para o meio digital. Todo design pretende proporcionar uma experiência com o 

usuário. 

O designer visual é um profissional que trabalha com ideias e que precisa de ferramentas 

que completem a sua capacidade, para assim passar um desenho que primeiramente vive 

apenas no seu plano mental para a realidade. Lucia Santaella (1997) diz que as ferramentas 

também são artefatos, o que diferencia é a sua função. As ferramentas são criadas para serem 

prolongamentos de habilidades humanas. As máquinas são ferramentas evoluídas, que 

ganharam autonomia para realizarem uma função específica. 

Definir o que é máquina não é simples. Num sentido mais amplo, a 
palavra se refere a uma estrutura material ou imaterial, aplicando-se a 
qualquer construção ou organização cujas partes estão de modo 
conectadas que, ao serem colocadas em movimento, o trabalho é 
realizado como uma unidade. É neste sentido que se pode comparar o 
corpo ou o cérebro humanos a máquinas (SANTAELLA, 1997, p. 33) 

A evolução das máquinas levou o designer a passar das suas ferramentas manuais, como 

o lápis e o pincel, para uma máquina cerebral: o computador. Seus softwares auxiliam na 

concretização de uma ideia e no próprio processo criativo. “Amplificando o poder de 

processamento cerebral, os computadores parecem estar hoje desempenhando esse papel de 

hipercérebros manipuladores da avalancha de signos que são produzidos pelos aparelhos” 

(SANTAELLA, 1997, p. 42). Além de entender esse processo de criação que utiliza o 

computador como uma extensão de seu ser criativo, este projeto procura analisar as criações 
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que são baseadas em meios digitais, onde a máquina passou do nível de executor de um 

projeto para ser a inspiração e a base principal de produções visuais.  

Parte-se do pressuposto de que essas criações baseadas na web com ferramentas 

estritamente digitais afetam o indivíduo da mesma forma que as manifestações artísticas mais 

tradicionais, embora o seu modo de contemplação seja distinto. 

Mas a arte na rede não pode ser contemplada diretamente, pois, assim 
como uma estrela aparece melhor na visão periférica, assim também 
esta arte tecnológica é mais visível quando nós a entrevemos na 
periferia do olhar. (DYENS, 2006, p. 271) 

2.1.3 O sujeito e a tecnologia 

Para entender essa questão da relação do sujeito exposto à tecnologia digital e como ele 

enxerga estas produções visuais, encontra-se suporte teórico no texto de Ken Hillis sobre 

sensações digitais, no qual o autor revela o quanto é importante a reflexão sobre como as 

novas tecnologias da informação podem atingir um indivíduo. Hillis provoca a reflexão sobre 

os meios digitais, pois, ao mesmo tempo em que carregam fatores positivos e práticos, as 

novas tecnologias podem alienar o indivíduo à medida que, em contato com o digital, ele 

deixa o seu próprio espaço para entrar em um lugar imaginário, onde tem a sensação de 

libertação do espaço do corpo. Esta sensação é ainda mais intensa em sistemas de realidade 

virtual, mas também pode ocorrer em níveis menores nas outras formas de interação digital.  

A invenção de um mundo virtual representa o esforço humano de 
estender o controle técnico não somente sobre as relações sociais de 
outrem e da “natureza”, mas também sobre as concepções de espaço 
por meio das quais se confere ordem ao que de outra forma poderia 
parecer um vácuo inimaginável de ausência de sentido. (HILLIS, apud 
OLIVEIRA,2006, p175). 

Ao mesmo tempo em que esse mundo tecnológio pode dar a sensação de liberdade no 

espaço e tempo, pode ser uma maneira de aprisionar o sujeito em um ‘lugar’ que o separa da 

sua realidade. A web pode ser pensada como um ambiente artificial criado pelo próprio 

homem que é também capaz de aliená-lo. 

Os meios digitais não existem sem a intervenção do homem, é ele quem faz os espaços 

digitais terem forma, dando-lhes utilidade. Assim como outro artefato criado pelo homem, um 
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software é uma ferramenta e o computador, além de ser uma máquina cerebral, é um meio. Em 

alguns momentos, porém, o homem delega funções a esses artefatos que acabam tornando o 

indivíduo refém da máquina. Observando as produções estéticas contemporâneas, que têm 

como base de inspiração o meio digital, verificou-se que algumas vezes ela é o resultado dessa 

‘rendição’ do sujeito, enquanto em outras, ao contrário, é uma crítica a este comportamento de 

‘adoração’ do homem moderno às novas tecnologias.  

2.1.4 O cotidiano e a experiência estética 

A experiência estética tem sido conceituada e analisada por muitos teóricos e envolve 

várias áreas especificas do conhecimento. A intenção deste artigo não é chegar a uma 

definição exata de experiência estética, mas discutir alguns conceitos, em especial o conceito 

de experiência estética no cotidiano. A possibilidade de o sujeito ter uma experiência dentro 

da sua rotina diária sem a condição de estar presente em um museu, em um auditório ou em 

qualquer lugar onde esta experiência já é esperada, confirma a ideia de que as produções 

artísticas contemporâneas, que não se baseiam nos meios tradicionais de exposição, também 

são capazes de produzir um efeito de presença, interrompendo o ritmo de uma rotina e 

prendendo a atenção de um indivíduo por alguns instantes. 

O conceito de que esse efeito de presença pode acontecer dentro do cotidiano encontra 

apoio nas ideias de Gumbrecht, que escreve sobre pequenas crises nos mundos cotidianos. 

Gumbrecht acredita que uma rotina pode ser invadida por algo que ocasione um 

estranhamento e por consequência uma experiência estética. Esse estranhamento pode ser 

comparado à contemplação do belo ou do sublime, mas acontece dentro do espaço diário. 

“Uma vez que ela se opõe ao fluxo da nossa experiência cotidiana, os momentos de 

experiência estética se parecem com pequenas crises.” (GUMBRECHT, 2006, p. 51) 

Para ilustrar esse conceito, tem-se aqui um pequeno exemplo supostamente cotidiano 

que pode chamar a atenção quando se pensa na produção de presença. Durante uma viagem de 

avião à noite, uma imagem de uma cidade iluminada que fica para trás, observada pela janela, 

chama a atenção, enquanto o indivíduo segue atrás de um novo destino. A imagem da cidade 

ao longe causa uma sensação de contemplação, algo que ele não pode descrever em palavras, 

porque simplesmente é uma sensação interior maravilhosa, mas indescritível. Observar esse 

tipo de paisagem do ângulo superior não é comum na sua vida diária, embora ele conheça bem 
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a cidade vista de outro ângulo, do seu interior. Essa experiência invade sua rotina com algo 

excepcional no seu dia e assim lhe traz uma sensação que pode ser comparada com a 

contemplação do sublime. Claramente essa experiência não acontece com todos os tripulantes 

do mesmo avião, existem aqueles para os quais essa imagem já se tornou rotineira e não é 

capaz de afetar seus interiores. Há também aqueles que já se sentem tão confortáveis nesse 

ambiente que sua experiência estética manifesta-se dentro de outro conceito definido por 

Gutembrech, o de um bom sentimento, uma satisfação que surge pela sensação de conforto e 

segurança, e não pela surpresa.  

Por mais incompatíveis que essas modalidades da experiência possam 
parecer, à primeira vista, a perspectiva de Heidegger nos ajuda a 
detectar que aprender a voar em supersónico e passar a sentir-se à 
vontade num móvel têm um ponto de convergência surpreendente. 
Convergem na medida em que ambos os processos em nosso 
comportamento do dia-a-dia que podem nos aproximar gradualmente, 
de momentos de experiência estética. (GRUMBRECHT, 2006, p.59 )  

Analisando as duas formas de experiência, ainda segundo o texto de Gumbrecht, 

percebe-se que cada uma tem um grau de temporalidade que a distingue. A primeira, relatada 

aqui como a experiência de um indivíduo ao comtemplar a imagem da janela do avião, é 

rápida. Esse tipo de experiência vem como um relâmpago e desaparece de repente, enquanto a 

segunda, daquele que sente o conforto da viagem, vem de uma sensação de segurança e 

tranquilidade que cresce interiormente no sujeito e não tem nada de repentino.   

Ao analisar as manifestações artísticas visuais do design contemporâneo dentro dessa 

perspectiva, percebe-se que há uma possibilidade de efeito de presença na medida em que 

pode provocar no indivíduo uma sensação movida pela surpresa que invade sua rotina. Esta 

pesquisa pretende então analisar a experiência estética dentro deste ponto de vista. Entende-se 

que uma produção ambientada no suporte digital e inspirada por motivos aparentemente mais 

tecnológicos do que humanos pode estabelecer um efeito de presença, principalmente porque 

o meio digital já faz parte da rotina do indivíduo e uma produção neste ambiente seria 

facilmente integrada ao seu cotidiano. Porém, precisa trazer algo a mais, já inato nas boas 

obras de arte, capaz de impor uma pequena crise nessa rotina e assim causar uma experiência 

que pode ser repentina ou mais duradoura, dependendo do tipo de relação estabelecida com o 

objeto. 
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2.1.5 Janela, tela, frame 

A tela digital pode estabelecer uma relação com o sujeito do mesmo modo como uma 

janela que expõe algo extraordinário do lado oposto de quem a admira. Para que seja possível 

essa análise, é preciso compreender como funciona a moldura estabelecida pela tela do 

computador. Novamente, recorre-se aos estudos de Gumbrecht sobre a experiência estética. 

Gumbrecht (2006) chama de frame um espaço delimitado que atrai a atenção, acredita que a 

tela digital pode ser considerada um frame quando possibilita uma experiência com o seu 

usuário e é delimitada fisicamente por quatros linhas que se fecham, emoldurando-a. 

Para compreender melhor o fluxo desse pensamento, pode-se voltar ao exemplo anterior 

no qual um indivíduo apreciava uma paisagem noturna pela janela do avião. A janela é um 

limítrofe de espaço que delimita a paisagem que está no exterior e faz com que se observe 

apenas o que está dentro das suas quatro retas que a definem como janela. A imagem dentro 

deste espaço surpreende e possibilita uma contemplação. A janela, nesse caso, produz o 

mesmo efeito das pontes japonesas que são arquitetadas nas entradas dos templos, para chamar 

a atenção das pessoas para o que está no centro das linhas delimitadas pela arquitetura da 

ponte; esse exemplo é dado por Gumbrecht para definir o conceito de frame. No entanto, 

Grumbrecht também afirma que o frame não precisa estar circunscrito pelo espaço físico 

delimitador, pode ser um período de tempo muito esperado, por exemplo, que se destaca na 

linha do seu tempo, como uma viagem ou um evento. O dia esperado chega e a experiência 

acontece naquele frame delimitado pelo segundo anterior e o posterior.  

No discurso desse artigo, no entanto, vai-se um pouco além no entendimento do frame e 

acompanha-se Gumbrecht (2006) quando ele trata de uma “terceira modalidade de experiência 

estética em mundos cotidianos ”. 

O comportamento cotidiano é dado por um plano situacional primário 
em que certas práticas e certos comportamentos acontecem 
normalmente. Atrás das nossas costas, por assim dizer, este plano 
primário passa a ser submetido por outro plano que pode e deveria ser 
chamado de estético (GRUMBRECHT, 2006, p.59).  

Comparando esse plano com aquela experiência ao contemplar a visão da janela do 

avião, constata-se que ela acontece em um frame, que não é apenas a imagem limitada pela 

janela, mas evolui para outro plano que envolve as situações relacionadas com essa imagem, 
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como a própria ambientação do avião, a sensação de voar, um cheiro característico e outras 

variáveis que completam a vista da janela e compõem um plano que pode ser chamado de 

estético. Um frame então pode ser uma experiência sensorial que causa no sujeito uma 

sensação capaz de impactar aquele momento. 

Este conceito de Grumbrecht é a sustentação para a análise de uma produção artística 

contemporânea em que o frame não se esgota nas quatro retas que limitam a tela digital, mas a 

transpassa e depende de outros fatores que podem influenciar a experiência do sujeito. Assim, 

pressupõe-se que a tela digital que expõe e inspira uma produção artística é uma janela que 

produz sensações ou, como diz o título deste artigo, apenas uma moldura que delimita uma 

imagem, quando utilizada apenas como modo de exposição. 

 

2.1.6 O Design emocional 

 

Ao procurar atingir o objetivo de estabelecer uma comunicação efetiva com o público, o 

designer, a partir da aplicação de técnicas de composição, muitas vezes acaba por persuadir o 

seu público por meio de laços de afetividade. Conseguir um efeito de presença por meio de 

valores emocionais é que se chama atualmente de Design Emocional. Na história do design, 

percebe-se que esses atrativos emocionais sempre fizeram parte das produções dos designers, 

embora considere-se que isso acontecia de forma natural, pela experiência do profissional e                                         

pelo conhecimento das características do seu público, sem perceber a necessidade de uma 

relação mais íntima da psicologia com o Design. 

A intenção desse projeto aproximou a autora do estudo deste assunto, pois sendo a 

função dos trabalhos analisados despertar algum sentimento em seu público e fazê-lo pensar 

sobre um determinado assunto, é importante observar como os designers podem estruturar 

suas ideias em torno da obtenção de uma experiência positiva do usuário.  

Em 1999, algumas publicações começaram a delinear de modo mais estruturado as 

ideias sobre este assunto. A princípio, o foco maior destes estudos foi o Design de Produtos, 

mas se percebe que os mesmos conceitos podem ser estendidos para outras formas de design, 

como o projeto para web, ou o design gráfico, já que a intenção é pensar estrategicamente e 

provocar ou afastar emoções pré-estabelecidas no sujeito. 
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Em pesquisa sobre publicações científicas a respeito desse assunto, foi descoberto o 

artigo produzido para o “Programa de Pós Graduação em Design da Unisinus”4, “Design 

Emocional: conceitos, abordagens e perspectivas de pesquisa”, no qual os autores descrevem  

as pesquisas daqueles que se destacaram pelo estudo desse tema. Em 1999, Jordan investigou 

diferentes fontes de prazer relacionadas aos objetos e descreveu que elas podem ser de ordem 

fisiológica, psicológica, sociológica e ideológica. Desmet (2002) contribui para o estudo já 

iniciado, relatando como a aparência de um produto pode provocar o sujeito através das suas 

emoções e, por fim, Norman, em 2004, prôpos que o Design poderia se utilizar de três 

diferentes estratégias: Design para aparência, Design para o conforto ou Design para o 

significado reflexivo.  

Normam (2004) analisou a forma como o sujeito utiliza as informações recebidas e a 

influência das emoções no processo de recepção da mensagem ou na utilização de um produto. 

Como o Design pode fazer as pessoas sentirem prazer e assim conquistarem no indivíduo uma 

experiência positiva: 

Norman também focou seus trabalhos na forma como as pessoas lidam 
e utilizam as informações e a influência desse processo nas emoções, 
identificando três níveis de processamento, sendo o primeiro o nível 
visceral (relacionado à percepção direta), o segundo o comportamental 
(envolvendo respostas aprendidas, mas automáticas, emitidas pelo 
usuário) e o terceiro o reflexivo (partindo de pensamento consciente). 
(TONETTO E COSTA, 2011,p.134) 

Em seu livro “Design Emocional”, Normam (2004) relacionou três niveis de interação 

do usuário com o Design, o primeiro nivel é o visceral, no qual o que prevalence é a aparência 

do produto. Esta pode causar sensações posivitivas ou não e depende das percepções naturais 

inatas no indivíduo. O segundo nível é o comportamental, em que é fundamental a 

funcionalidade; aparência é apenas um detalhe, o que importa é a usabilidade do produto final. 

O terceiro é o Design reflexivo e está relacionado com o valor simbólico de um objeto, seu 

conceito é o mais amplo dos três, abrangendo a mensagem que o design pretende passar e as 

respostas do usuário de acordo com seus valores e concepções. Analisando os três estágios, 

pode-se concluir que, muitas vezes, o design não depende apenas dos seus valores estéticos e 
                                                

4Strategic Design Research Journal, 4(3): 132-140 September-December 2011 by Unisinos - doi: 
10.4013/sdrj.2011.43.04 
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da sua usabilidade, ou seja, do nível visceral e comportamental, mas principalmente dos 

valores e conceitos já estabelecidos pelo usuário, o Design reflexivo. Este depende muito do 

repertório que a pessoa já tem para que o prazer do usuário seja estabelecido.  

Conquistar a fidelidade do público por uma marca, estabelecer uma relação afetiva entre 

um produto e o seu usuário ou chamar a atenção de uma pessoa por meio de uma composição 

estética que instigue seu pensamento são casos em que é preciso um bom conjunto dos três 

níveis de Design relacionados por Norman. Os projetos de design analisados aqui são formas 

visuais que necessitam de uma utilização do Design visceral, mas em alguns deles a aparência 

não é o mais importante e sim a ativação da memória do indivíduo para o fazer parar e pensar 

na proposta que está sendo visualmente apresentada. O modo como a pessoa vai se comportar 

diante de uma instalação ou de um projeto visual requer uma preocupação com o design 

comportamental, mas a resposta do público virá movida pelo design Reflexivo. 

Não há nenhuma pretensão dos designers na manipulação das emoções do público; 

apenas procura-se um pensar estratégico focado na conquista dos objetivos pretendidos de 

acordo com um conhecimento das características desse usuário. O desempenho de um projeto 

depende principalmente de conhecer o que o seu público precisa e qual experiência emocial é 

desejada pelo usuário. Posteriomente, o designer vai entender quais elementos são necessários 

e como podem ser organizados para atingir esse objetivo. 

Não se pretende manipular a emoção, criando conflitos éticos. (…) Se 
o designer assumir que, hoje, praticamente qualquer produto pode ser 
impecável em termos técnicos, o que o tornará competitivo serão suas 
propriedades no sentido de proporcionar, ao usuário, a experiência de 
consumo desejada quando de sua aquisição. Entende-se, portanto, que 
o design emocional é mais propriamente uma abordagem holística das 
necessidades e desejos do usuário que um mecanismo de manipulação 
de sua experiência. (TONETTO E COSTA, 2011, p.133) 

O objetivo do design visual é estabelecer uma comunicação com seu observador, 

provocando um maior efeito de presença em um sujeito. Neste sentido, a tela digital é mais do 

que uma moldura, mas um frame que envolve o usuário e provoca experiências. Um sujeito 

pode ter uma experiência, não apenas pela imagem exposta dentro das quatro linhas 

limitadoras na tela digital, mas por toda uma atmosfera capaz de envolver seus sentidos que 

transpassa o espaço visual desta moldura. Esta experiência positiva pode vir através de 
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conhecimentos inatos, de emoções ou pensamentos que alcancem não apenas o apresentado na 

tela, mas todo um conjunto de elementos que envolvem o projeto apresentado. Nesse sentido, 

o design emocional, mais particularmente o design reflexivo, pode ser um importante 

elemento para que um projeto alcance seu objetivo.  
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2.2 A OBSERVAÇÃO 

 

2.2.1 O design inspirado no meio digital 

O modo de viver da sociedade tem sido transformado em torno da evolução da web, a 

partir das mudanças na comunicação e no cotidiano dos indivíduos. O design baseado nos 

meios digitais descortina, por meio de representações visuais, essa maneira de viver em torno 

da tecnologia. Ao iniciar a observação de como o meio digital pode ser utilizado como 

inspiração de uma arte ou design visual, percebeu-se que essa inspiração confunde-se com a 

história da informática e posteriormente da internet. Um marco nessa revolução tecnológica 

foi a criação da base de dados. 

Segundo Suzana Barbosa (2007), O “banco de dados” ou “base de dados” foi criado 

logo após a invenção dos grandes computadores e mudou a maneira de  armazenar, arquivar, 

recuperar, classificar e compartilhar informações. O desenvolvimento dessa tecnologia da 

informação levou a base de dados para a web e a partir dela pôde-se navegar e compartilhar 

informações na grande rede.  

Além de fazer parte de uma terminologia técnica para os profissionais da informática, o 

termo “Base de Dados” passou a ser ampliado e entendido como uma forma cultural da 

“Sociedade Computadorizada” termo aplicado por Jean Francois Lyotard em 1979. 

(BARBOSA, 2007).  Dentro desse conceito, a “Base de dados” passa a abranger tudo que se 

refere ao modo de vida ao redor dessa tecnologia.  

 

2.2.2 A análise do cenário 

 

Iniciada a pesquisa sobre o que está sendo produzido, foram encontrados alguns 

exemplos de designers que utilizam a “Base de Dados”, dentro dessa concepção cultural e 

abrangente, no processo criativo dos seus projetos. Foram observadas as produções sem 

restrições quanto ao lugar onde foram criadas, buscando um entendimento geral dessa forma 

de arte. 

Dentro dessa observação das manisfestações artísticas contemporâneas, chamam a 

atenção duas formas de produção artística:a Web Art e a Art Move. A primeira baseia-se no 
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conceito amplo de web e a segunda em dispositivos móveis, as duas inspiradas na cultura e na 

sociedade tecnológica. 

A expressão artística no contexto tecnológico da Web vem propor 
transformações na interpretação da realidade, uma vez que potencializa 
novas combinações de interações sensório-motoras, de processos de 
aprendizagem, fazendo o usuário (re)descobrir o próprio espaço e a 
percepção da sua presença. (DONATI, 2002, p. 210) 

A Web Art  é uma forma de manifestação artística que utiliza recursos da web na sua 

essência. É uma forma de refletir sobre a sociedade que vive em torno dessa tecnologia, além 

de fazer com que aquele que contempla a arte passe a interagir com ela e assim tenha a sua 

experiência sensorial ampliada. 

Embora a Art Move e a Web Art por vezes se confundam, já que as duas trazem 

produções baseadas na sociedade contemporânea e utilizam os aparatos tecnológicos, a Art 

Move está relacionada com as mídias locativas e a sua exposição é em ambientes urbanos. Ela 

carrega consigo a liberdade de movimento dos dispositivos móveis, completando a arte com a 

ação do próprio usuário.  

O trabalho de Juliana Mori5, por exemplo, pode se enquadrar como Web Arte, já que ela 

utiliza montagens fotográficas projetadas em uma parede como uma grande tela de cinema, 

com as quais o usuário interage montando a tela, descortinando novas fotos e aos poucos 

entendendo uma história. Múltiplos cortes do tempo e do espaço formam uma única paisagem. 

A janela aqui transpassa o meio físico digital e se amplia, tomando o espaço de outro 

ambiente, mais especificamente a parede de uma sala, o que nada mais é do que a projeção de 

uma imagem da tela digital. Os projetos de Aran Brarthol podem ser enquadrados em Art 

Move, pois seus projetos são expostos em espaços urbanos e se inspiram nos dispositivos 

móveis. 

Outra forma de manifestação artística é classificada como ‘Estética da Base de Dados’. 

A “base de dados” utilizada na tecnologia da informação é transformada em arte. A 

pesquisadora e designer visual Victoria Vesna é autora de projetos visuais criados a partir da 

estrutura de “base de dados” que, à primeira vista, é algo abstrato ou sem um valor visual 

atraente, mas, quandotransformada em construções visuais, são expostas como instalações, 
                                                

5www.julianamori.com/portfolio/pt/2010/03/timelandscape 
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vídeos e ou ilustrações. Os estudos de Victoria Vesna foram importantes no desenvolvimento 

teórico e entendimento de outras produções inspiradas nos meios digitais. 

 
2.2.3 A organização dos projetos baseada na inspiração do artista 

 

Conforme foram sendo observados e descobertos os projetos visuais inspirados neste 

mudo digital, percebeu-se que alguns poderiam ser agrupados por características semelhantes. 

De um modo geral, o que os aproxima é também o seu elemento de ligação com a internet, ou 

pode-se dizer que são a fonte inspiradora desses projetos. Assim, criaram-se e agruparam-se os 

projetos conforme o ‘componente’ digital que se destaca naquela obra. Como forma de 

organizar e entender melhor os projetos analisados, foram estabelecidas categorias para 

agrupá-los. 

As categorias são baseadas na fonte que inspirou sua obra. Nem todos os projetos têm o 

tema claramente identificado, às vezes está escondido atrás de outros elementos, mas são 

facilmente identificados quando a obra é comparada com a internet. Não há aqui a pretensão 

de catalogar um número fixo de projetos, apenas aqueles que podem de alguma forma 

colaborar para o conhecimento dessa manifestação artística. Entende-se que, observando 

alguns projetos livremente pela internet, pode-se ter uma ideia do que está sendo produzido, 

facilitando a visualização dessa forma de produção criativa. 

 

2.2.4 Os projetos 

 

2.2.4.1 O fluxo de navegação 

O fluxo de navegação organiza obras inspiradas no modo de navegação não linear da 

internet, nos caminhos que o usuário pode fazer para conseguir chegar aonde pretende. Uma 

parte importante da arquitetura dos sites, a estrutura dos links é responsávele pela organização 

das informações dentro de um espaço naweb. 

 

Autor: Henrique Martins 

Projeto: Labirinto 

Inspiração: O fluxo de navegação 

Local: www.lacuna.com.br/labirinto 
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Ano de criação: 2010 

 

Henrique Martins  é um designer brasileiro que utiliza as suas obras organizadas na web 

em um site “Labirinto”. O estudo das obras desse artista já foi iniciado em artigo anterior onde 

se percebeu uma grande intimidade do designer com a plataforma digital, inclusive dentro do 

seu processo criativo. O designer utiliza ilustrações, colagens e sobreposição de imagens nas 

suas ilustrações. A internet é o meio de exposição neste trabalho e o modo de navegar entre as 

suas obras é fundamental para a experiência do sujeito. A intenção é levar o observador a 

caminhar ao ‘acaso’ dentro de um labirinto de imagens e textos. A estrutura é a de um site, 

onde todas as páginas são obras do autor. A tela do computador emoldura a obra do artista.  

Na tela inicial, o sujeito é confrontado com uma pergunta escrita de cabeça para baixo: 

“No mundo contrário das poças de chuva, você estaria aqui?” As palavras ‘poças’, ‘chuva’, 

‘você’ e ‘aqui’ levam o sujeito para outras telas e com nova arte e outras palavras para 

escolher (figura 2). Conforme o usuário vai escolhendo os links por onde quer seguir, vão-se 

descortinando novos trabalhos do artista, como poemas, desenhos, ilustrações para os quais o 

próprio usuário escolhe a ordem a seguir, onde começar e acabar o seu passeio pelas obras do 

artista. 

 

FIGURA 2 - TELA “CONTRÁRIO” INICIAL DO SITE LABIRINTO 

 

FONTE: Disponível em www.lacuna.com.br/labirinto 
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FIGURA 3: TELA “CHUVA” DO SITE LABIRINTO 

 

FONTE: Disponível em www.lacuna.com.br/labirinto/chuvaevento2.html 
 

Autor: Juliana Mori 

Projeto: Timelandscape – Paths 

Inspiração: O fluxo de navegação 

Local de exibição: Universitat Pompeu Fabra (UPF), CaixaForum-Barcelona, Festival 

Visual Brasil – Barcelona, Spain. 

Ano de criação:2010 

 

Juliana Mori é brasileira formada em Comunicação Social, Jornalismo e Filosofia. Sua 

instalação pode ser vista em exposições em Barcelona, na Espanha. “Timelanscape” é o título 

da sua instalação e nela pode-se visualizar uma colagem de pequenos fragmentos de vídeo, 

produzidos em diferentes espaços de tempo, que compõem situações diversas conforme os 

fragmentos vão se completando. Uma grande imagem panorâmica com uma paisagem vai 

mudando conforme os links escolhidos (figura 4). O fluxo de navegação é comandado pelo 

usuário, que neste caso é o ‘contemplador da instalação’. Além de observar, ele pode interagir 

e fazer a tela panorâmica a sua frente mudar através de um mouse colocado a sua disposição. 

Para cada sujeito que contempla a tela, ela é exibida ajustando-se de acordo com as escolhas 
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do usuário. Como é descrito no site onde Mori expõe um vídeo sobre o projeto6, ele usa a 

linguagem de navegação web para criar uma narrativa audiovisual em que as operações 

básicas de rede são as ferramentas para construir a paisagem. 

 

FIGURA 4 -TIMELANDSCAPE – PATHS 

 
FONTE: Disponível em www.julianamori.com/portfolio/2010/03/timelandscape/ 

 

2.2.4.2 Os dispositivos móveis 

Os projetos de design que têm como fonte os dispositivos móveis foram selecionados 

por utilizarem esses aparelhos como o conceito da sua criação. Nesses projetos, o aparelho é 

mais do que uma ferramenta de criação ou um espaço de exposição, ele é o principal elemento 

de criação. Algumas vezes, esses dispositivos são utilizados também como expositores, outras 

vezes a exposição está em lugares públicos, o que importa é a função desta de refletir sobre 

esses dispositivos que hoje fazem parte do cotidiano. 

Ao pesquisar sobre a categoria, encontraram-se inúmeros projetos e percebe-se que esse 

tipo de manifestação artística vem crescendo a cada dia, conforme se expande a utilização dos 

dispositivos pelos indivíduos. É inviável apresentar aqui todos os projetos encontrados; foram 

escolhidos, então, os mais representativos, e a reunião destes formam um conjunto 

demonstrativo do que foi visualizado por meio da pesquisa de observação pela internet. 

O que diferencia esses projetos são justamente as particularidades desses dispositivos e a 

sua maneira de conectar informações e pessoas. O design é planejado com o foco na 

mobilidade e nas características físicas dos dispositivos. Em alguns deles, o principal elemento 

é o aparelho físico e suas qualidades, enquanto em outros são as suas particularidades de uso, 

suas funções de comunicação e principalmente a sua relação de intimidade com o indivíduo. 

 

                                                
6 http://www.julianamori.com/portfolio/2010/03/timelandscape/ 
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Autores: Fabio Fon e Soraya Braz  

Projeto: “Via Invisível”7 

Inspiração: Os dispositivos móveis 

Local de exibição: Estação do metrô de São Paulo 

Ano de criação: 2011 

 

No metrô de São Paulo, Fabio Fon e Soraya Braz instalaram um painel sensível à 

radiação dos telefones celulares como forma de alerta sobre o uso da radiação existente nos 

aparelhos e para a advertência da ONU de quanto isso pode ser prejudicial para a saúde. O 

resultado foi chamado de “Via Invisível”8.  

Como está no seu site, Fabio Fon9 é web designer, observador das novas tecnologias e 

doutor em artes na Universidade de São Paulo (USP).  

As instalações formaram o conjunto de nove pontos do metrô da avenida paulista e 

fizeram parte do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica - FILE PAI de 2011.Quem 

passava pelo metrô por uma das nove saídas da Linha 2- Verde, encontrava a instalação de 

leds, onde as luzes piscavam conforme o número de celulares ativos ao redor.  

Estamos imersos em uma trama de caminhos invisíveis, onde os dados 
das redes ou as conversas em telefones celulares são irradiados 
silenciosamente no ar, atravessando ruas, edifícios e corpos. Em Via 
Invisível de Fabio FON e Soraya Braz, estes caminhos são percebidos. 
Aqui, pequenos sensores de radiação eletromagnética permanecem 
fixados em saídas do metrô da Avenida Paulista, em São Paulo, 
piscando freneticamente quando celulares são utilizados em 
proximidade. (FON, 2011, disponível em 
http://www.fabiofon.com/viainvisivel.html )10 

Os designers chamaram a atenção dos passageiros ao dar forma e cor para a radiação, 

tornaram visível algo invisível e fizeram os sujeitos pensarem sobre o uso dos dispositivos 

móveis. 
                                                

7 http://www.fabiofon.com/viainvisivel.html 
8http://www.fabiofon.com/ 
9“Ora integrado, ora apocalíptico e em ambos os momentos, artista e observador atento das novas 
tecnologias. É doutor em artes na Universidade de São Paulo (USP), abordando os desdobramentos da 
arte mídia e esporadicamente atua como webdesigner.” Retirado de http://www.fabiofon.com/ 
10do site http://www.fabiofon.com/viainvisivel.html 
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FIGURA 5 - VIA INVISÍVEL 

 

FONTE: Disponível em www.fabiofon.com/viainvisivel.html 
 

Autor: David Hockney 

Projeto: Flores Frescas 

Inspiração: Os dispositivos móveis 

Local de exibição: Berge-Yves St. Laurent Pierre (França), Royal Ontario 

Museum Toronto (Canada), Royal College of Art (Londres) 

Ano:2008 - 2010 

 

David Hockney é designer britâncio e artista já consagrado em trabalhos com montagens 

fotográficas e pintura. Aos seus 73 anos (2010), fez uma exposição de desenhos inspirados em 

iPhones e iPads. Seus novos quadros são criados a partir de programas gráficos e são 

baseados na luminosidade da tela. Nenhuma impressão ou pintura a tinta transmitiria o mesmo 

significado. Hockney compara a luminosidade da tela digital com a luminosidade da janela do 

seu quarto pela manhã, em um dia de sol. Na sua exposição em Paris, não havia molduras nas 

paredes, os desenhos foram expostos em Ipads espalhados pela sala. O diferencial desse 

trabalho é a utilização da tela digital exatamente da mesma maneira em que se utilizava a tela 

de pintura, mas valorizando as características físicas do meio digital de visualização.  

O que chama atenção nesses projetos é a passagem da pintura em tela para a arte nos 

dispositivos móveis, de maneira a valorizar as qualidades físicas deste aparelhos. Neste 
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momento, Hockney faz com que a função principal do telefone celular seja a exposição de sua 

arte e não mais a comunicação, ora por voz ou por dados. Compreende-se também que este 

projeto utiliza a tecnologia como continuidade dos outros meios e não como uma drástica 

ruptura entre o ferramental tradicional e os dispositivos modernos. Este designer traz a 

reflexão sobre as propriedades dos aparelhos e sua contribuição para a continuidade de um 

desenvolvimento tecnológico e social. 

 

FIGURA 6 - EXPOSIÇÃO DA ARTE DE HOCKNEY EM IPADS 

 
FONTE: Disponível em www.designboom.com/art/david-hockney-me-draw-on-ipad 

 

Autor: Gilberto Esparza 

Projeto: A mosca da série “Parasitas Urbanos” 

Inspiração: Os dispositivos móveis 

Local de exibição: 7ª Bienal do Mercosul 

Anos:2006 – 2009 
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Gilberto Esparza11 é mexicano. Suas criações são elaboradas a partir de elementos 

eletrônicos simples, usados no dia a dia. Ele transforma um elemento cotidiano em outro que 

provoque certo estranhamento. Suas obras indagam sobre a responsabilidade do homem na 

vida do planeta e no seu modo de viver em sociedade. O artista também tem um site onde 

expõe, por vídeos e fotos, os seus projetos. 12 Na Bienal do Mercosul em 2009, o artista 

apresentou no Brasil seu trabalho criado em 2006 e que consiste em pequenas ‘moscas-robôs’ 

que invadiram o galpão da mostra de exposição. 

A pequena mosca foi fabricada a partir de um pequeno motor utilizado nos celulares. A 

mosca voa em ambientes urbanos como um parasita, fazendo uma comparação do inseto com 

os dispositivos móveis usados no dia a dia. Os pequenos aparelhos celulares, assim como as 

moscas-robôs, entram em todos os lugares e transformam as rotinas das pessoas, tornando-se 

muitas vezes incovenientes.  

Nesta obra visualizamos esses aparelhos como ferramentas frias. Embora os celulares 

ganham entre seus usuários um alto grau de importância nas suas vidas não deixam de ser 

apenas pequenas máquinas assim como os robôs de Esparza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11“Gilberto Esparza nasceu na cidade de Aguascalientes, México, em 1975. Vive e trabalha na Cidade 
do México. Realizou sua licenciatura em Artes na Universidad de Guanajuato, México, e estudou na 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Universidad Politécnica de Valencia, Espanha. Desde 1998, 
Esparza realizou diversas exposições individuais, e exposições coletivas.”( retirado do site 
http://www.fundacaobienal.art.br/7bienalmercosul/es/gilberto-esparza)   
12http://www.parasitosurbanos.com/ 
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FIGURA 7 - MOSCA-ROBÔ 

 

FONTE: Disponível em www.fundacaobienal.art.br/7bienalmercosul/es/gilberto-esparza 
 

Autor: Aran Brarthol 

Projeto: “Map” 

Inspiração: A interação em rede 

Local de exibição: no espaço urbano de Taiwan ( China ) -  Berlin ( Alemanha ) e 

Szczecin ( Polónia )17 

Ano:2006-2010 

 

Aran Brarthol13é designer alemão e tem vários projetos baseados em tecnologia. 

Na instalação “Map”, ele se inspirou nos aplicativos baseados na geolocalização para 

instalar grandes totens pelas cidades, representando os ícones utilizados nos motores de busca 

Google Maps. Ao visualizar os mapas no Google, os pinos de seis metros de altura são 

                                                
13Aram Bartholl estudou arquitetura na Universidade das Artes de Berlim e se formou lá em 2001. 
Desde 2011, Aram Bartholl é representado pela galeria [DAM] Berlim | Colônia. 
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representados como se fizessem parte da paisagem da cidade. Essa instalação transporta para o 

mundo real o pino da mesma maneira que a imagem do Google mostra. Ele traz para o mundo 

urbano algo que só é encontrado nas telas digitais. 

Constantemente, utiliza-se este aplicativo ou semelhantes nos celulares para facilitar a 

locomoção pelas cidades. Aran Barthol indaga sobre como esses serviços de mapas e 

geolocalização tem interferido na percepção das cidades. Ele visualizou pelo aplicativo o 

centro de uma cidade e transferiu para o o mundo real o totem, exatamente no ponto indicado 

pelo buscador.  O designer tem produzido várias instalações do gênero que invadem a 

paisagem urbana e trazem um questionamento sobre o envolvimento do indivíduo com a 

tecnologia, e como a visão do mundo real pode ser alterada pela interferência da internet. 

 

FIGURA 8 – MAP 

 

FONTE: Disponível em http://datenform.de/mapeng.html 

 

2.2.4.3 A interação em rede 

Os projetos analisados classificados como “A Interação em Rede” fazem uma crítica ao 

relacionamento do sujeito com a internet, focando a relação entre as pessoas e a troca de 

informações através do meio digital. Os designers procuraram concretizar algo que é abstrato 

e de difícil percepção. O que está por trás das plataformas de rede social e faz o seu sucesso é 
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a soma dos dados compartilhados mais as pessoas que os disponibilizam e/ou disseminam pela 

rede. Igualmente, os projetos inspirados nesse tipo de interação são na sua maioria também 

dependentes dos usuários que os experimentam e da troca de informação ou do 

relacionamento entre eles.  

Alguns projetos são inspirados em plataformas bem conhecidas do público, como o 

Facebook e outras redes sociais; outros têm seu foco na ação de compartilhar e interagir e 

como isso tem se processado na internet. Os designers não têm o compromisso de representar 

uma comunicação visual parecida com o que o usuário está acostumado a ver nas redes, pelo 

contrário, há uma liberdade de expressão que foge ao pré-estabelecido pelas plataformas de 

rede social mais conhecidas. 

Da mesma forma como a interação e a interconectividade estão inseridas cada vez mais 

na vida cotidiana dos indivíduos, também a quantidade de projetos de arte focados na 

interação e no compartilhamento de dados parece ter aumentado. As redes sociais mais 

conhecidas estão com a sua marca ou a sua identidade visual estampadas em roupas, 

acessórios e ambientes. Impossível descrever nessa pesquisa todos os modos como esta 

categoria vem sendo trabalhada. Apresentam-se aqui três exemplos que se diferem no modo 

como representam a interatividade, mas se assemelham no fato de serem concebidos para 

simbolizar relações entre pessoas e informações através de uma rede conectada. 

 
Autor: Jorn Roder e Jonathan Pirnay 

Projeto:fbFaces 

Inspiração: A interação em rede 

Local de exibição: Escola de Arte e Design, em Londres.  

Ano:2011 - 2012 

 

FbFaces é um projeto de uma dupla de designers alemães, Jörn Röder e Jonathan 

Pirnay14,  que utiliza imagens retiradas das fotos de perfis públicos no Facebook para fazer um 

papel de parede que reveste uma sala inteira (figura 10). A intenção é provocar a sensação de 
                                                

14Jonathan Pirnay nasceu em 1988. Desde 2010, ele estudou New Media (ministrado pelo Prof Joel 
Baumann) na Escola de Arte e Design, Kassel, Alemanha.  Seu site é: http://johnnycrab.com  Joern 
Roeder nasceu em 1987 e previamente estudados Multimédia / VR-Design na Universidade de Arte e 
Design, Burg Giebichenstein. Ele atualmente estuda New Media na Escola de Arte e Design, Kassel, 
Alemanha.  Seu site é: http://joernroeder.de 
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olhares observando o sujeito que está no interior da sala. O projeto utilizou um software 

indexador facebook, que captura a foto do perfil, seu código ID e seu nome e depois continua 

fazendo a mesma coisa com todos os seus amigos e assim por diante.  

Cem mil fotos revestem as paredes (figura 9)  em uma tentativa de fazer o usuário 

visualizar como suas informações pessoais divulgadas na redes podem perder o controle, 

devido à quantidade de pessoas que podem compartilhar essa mensagem. O público que 

visualiza as informações é muito grande e o usuário dificilmente percebe isso concretamente. 

Uma segunda versão, variação do fbFaces, foi exibida em 2012, em um elevador em 

Manchester, no Museu de Ciência e Indústria. 

O site dos designers
20 explica também a intenção dos artistas de revelar visualmente a 

quantidade de informações que esmaga o usuário das plataformas de rede social diariamente. 

O papel de parede demonstra um fluxo de informações cuja quantidade de dados impossibilita 

a intenção de filtrá-las, por mais que o usuário tente fazer isso. 
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FIGURAS 9 e 10 - FBFACES 

 

 

FONTE: Disponivel em http://www.johnnycrab.com/projects/fbfaces 

 

Autor: Giselle Beiguelman e Mauricio Fleury 

Projeto:Suite para Mobile Tags 

Inspiração: A interação em rede 

Local de exibição: Em exposição em File-Rio (Rio de Janeiro), O Lugar Dissonante | 

the Dissonant Place (Recife), File-SP (São Paulo), Geografias Celulares (Buenos Aires), 

Geografias Celulares (Lima). 

Anos:2009- 2011 

 

Giselle Beiguelman é brasileira e desenvolve projetos para Internet envolvendo 

dispositivos de comunicação móvel. É professora da pós-graduação em Comunicação e 
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Semiótica da PUC-SP.15 Maurício F16, também do Brasil, é músico multi-instrumentista, 

produtor e dj. Suite para Mobile Tags se diferencia dos outros projetos aqui relatados por 

trazer junto com o design visual uma característica sonora marcante.  

Na sala de exposição, o público observa visualmente apenas pequenas molduras de 

madeira com celulares. Cada um corresponde a um código QRCode, impresso em papel e 

exposto na parede. Ao centro, alguns celulares estão à disposição dos usuários. A surpresa 

acontece quando o público é induzido a interpretar os QRcodes. Os oito códigos apresentam, 

cada um, o trecho de uma composição musical em ringtone composta por Maurício Fleury. 

Quando um código é acionado, ele toca um pequeno trecho sonoro e o usuário é convidado a 

compor uma música composta pelos trechos à disposição. Cada usuário compõe um pedaço da 

música. A primeira composição completa foi chamada de “Movimento#1” e está disponível 

em vídeo no youtube17. Fotos da instalação e da interação do público também estão 

disponíveis no  Flickr
18. 

O projeto reforça o conceito de interação em rede, quando propõe um exercício de 

composição coletiva. Mais de 16 milhões de combinações são possíveis, colocadas à 

disposição do público, que é convidado a interagir e fazer parte da obra de arte. As tags 

musicais foram concebidas para serem recombinadas e a obra só se completa com a ação dos 

usuários. A instalação promove uma interação entre as pessoas e questiona a brevidade e o 

                                                
15Giselle Beiguelman  é autora dos premiados O Livro depois do Livro, egoscópio, resenhado pelo 
New York Times, e Paisagem (com Marcus Bastos e Rafael Marchetti) entre outros. Desenvolve 
projetos para Internet desde 1994 e envolvendo dispositivos de comunicação móvel desde 2001, 
quando criou Wop Art , elogiado pela imprensa nacional e internacional, incluindo The Guardian 
(Inglaterra) e Neural Itália. Seus projetos foram apresentados em exposições como 25ª Bienal de São 
Paulo, el final del eclipse (Fundación Telefonica, Madrid e América Latina, Algorithmic Revolution 
(ZKM – Alemanha), Bienal de Sevilha e MEIAC (Museu da Estremadura, Espanha). É professora da 
pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC-SP, diretora artística do Prêmio Sergio Motta de 
Arte e Tecnologia e curadora do Nokia Trends (2007 e 2008). http://www.desvirtual.com. 
16Mauricio Fleury (também conhecido como mauricio f.) é músico multiinstrumentista, produtor e dj. 
Atua desde 2002 na cena independente de São Paulo, tendo trabalhado com diversos grupos e artistas: 
começou sua carreira com a banda Les Sucettes e depois, em 2003, entrou para a banda MULTIPLEX. 
Em 2007, foi selecionado entre mais de 2600 candidatos do mundo inteiro para participar da Red Bull 
Music Academy, evento que reúne músicos e produtores para trocar experiências e produzir 
coletivamente. Foi o único DJ brasileiro convidado do festival Sónar em Barcelona, em 2008. Nesse 
mesmo ano, apresentou o seu primeiro show solo como parte da programação do festival Nokia 
Trends, que contou com bandas como Bomb The Bass, N.A.S.A. e Kid Sister. 
http://www.myspace.com/mauriciofleury 
17http://www.youtube.com/watch?v=mdjz3278RDQ 
18http://www.flickr.com/photos/silver_box/4427272721/ 
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anonimato das informações que são compartilhadas, já que os pequenos trechos compostos 

deixam de ser percebidos facilmente quando passam a fazer parte do conjunto maior que 

compõe a música. 

 

FIGURA 11 - SUITE PARA MOBILE TAGS 

 

 

FONTE: Disponível em www.flickr.com/photos/silver_box/4428019382/in/photostream/ 

 
Autor: Burak Gölge – Nota Bene Visual 

Projeto:In Order To Control 

Inspiração: A interação em rede 

Local de exibição: Nutrecht Rail Factory & Trouw Amsterdam Freemote’11 & Fiber 

Festival / Holanda 

Anos:2012 

 

Nota Bene
19 é um estúdio criativo multidisciplinary, situado em Istambul e especializado 

em experiências digitais. In Order to Control é o título escolhido para uma instalação baseada 

                                                
19Nota Bene Visual é um estúdio multidisciplinar com sede em Istambul, especializada em experiências 
digitais com a mais recente tecnologia para marcas globais e plataformas artísticas  especializado em 
mapeamento de projeção de vídeo, experiências interativas e instalações. http://notabenevisual.com 
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na interação e compartilhamento da informação. À primeira vista, o projeto aparenta ser um 

jogo de sombras onde um projetor reflete as silhuetas dos particpantes em uma parede na sua 

frente. Ao observar com atenção, percebe-se logo que In Order to Control é mais do que uma 

brincadeira. 

A instalação foi produzida a partir de uma tecnologia complexa que projeta um texto no 

chão e suas palavras correm lentamente da direita para a esquerda. O usuário é convidado a 

passear pelo texto e entender a mensagem escrita. Ao passar por cima do texto "o limite da 

ética e moralidade"20, a sua sombra é projetada  por cima do texto, recortando o texto que está 

no chão e o projetando na parede na sua frente. Para entender o texto, o usuário tem duas 

opções: olhar para o chão e correr atrás do texto ou compartilhar a experiência com outros 

usuários. Várias pessoas juntas conseguem unir suas sombras na parede e ler o texto que é 

revelado a sua frente.   

Esse projeto é uma maneira inteligente de demonstrar a importância do 

compartilhamento da informação e da interação com outras pessoas. A instalação transforma- 

se em um plataforma de rede social off line, um espelho dos meios de interação que se alojam 

na internet. O sujeito precisa relacionar-se com os outros participantes e interagir com eles 

para cumprir o objetivo de leitura do texto. O sucesso da instalação é totalmente dependente 

da interação das pessoas e é essa dependência que o faz cumprir seu objetivo de sensibilizar o 

sujeito e o fazer pensar sobre relacionamentos e interconectividade (figura 12). 

  

                                                
20O texto completo está disponível no site: http://notabenevisual.com/?p=443 
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FIGURA 12- IN ORDER TO CONTROL 

 

FONTE: Disponível em http://notabenevisual.com/interactive-typographic-installation/ 

 

2.2.5 Inspiração: internet  

No decorrer da observação dos projetos de design inspirados na internet, alguns pontos 

chamaram a atenção e valem a pena ser relatados. A autora deste projeto, com base nas teorias 

apresentadas anteriormente, estende o trabalho como um começo de uma exploração iniciada 

com muitos lugares e não lugares ainda a serem observados e pesquisados mais 

profundamente. Nem todos constam neste trabalho escrito, alguns por não serem pertinentes, 

outros simplesmente por opção de não alongar demais este texto. Como extensão, a autora 

criou uma seção em seu Blog
21 onde pretende catalogar os projetos pesquisados e dar uma 

continuidade ao que foi iniciado aqui. 

Algumas características em comum foram observadas. A primeira refere-se à passagem 

da arte da “tela para as telas”. A primeira interpretação desse título, quando o trabalho iniciou-

se, seria a passagem das informações digitalizadas nas telas do computador para as telas da 

arte, no caso ‘telas da internet’. O curioso é que, em muitos dos projetos analisados, os autores 

optam por expor os seus projetos fora das ‘telas’da internet. O frame a que Gumbrecht se 

refere continua sendo um espaço delimitado, mas algumas vezes esse lugar está organizado 

entre paredes de um museu. Neste, o designer opta por reservar um ambiente bem específico 

                                                
21http://gracicampos.wordpress.com/de-telas-para-telas/ 
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que muitas vezes prepara o sujeito para receber a informação. Hills (2004) afirma que a 

internet pode separar o indivíduo da sua realidade por ser um ambiente artificial, assim como 

essas instalações criam espaços que o separam da sua realidade cotidiana e o fazem parar um 

tempo para observar.  

Em alguns projetos, esse frame alarga-se e os projetos tomam conta das ruas. Neste caso, 

a experiência do usuário não está tão limitada fisicamente, mas a sua atenção é atraída devido 

a outros fatores. Quando o projeto invade a paisagem urbana, entende-se que esse lugar faz 

parte da obra, acrescentando a ela todos os fatores emocionais que o ambiente urbano 

apresenta. O seu cheiro, seus sons, sua atmosfera invadem o projeto da mesma maneira que a 

obra invade as ruas, tudo faz parte do design da instalação. Aqui, a sensação que a internet 

promove no usuário de estar em um não lugar é dissipada e os objetos da cibercultura são 

trazidos para dentro da sua cidade real. Ao mesmo tempo que pode promover um 

estranhamento, faz o indivíduo ‘concretizar’ conceitos que o eram totalmente abstratos e assim 

proporciona um entendimento de como esses objetos do ciberespaço estão sendo incorporados 

na sua vida real. 

Um dos projetos que invade as ruas é o “Via invisível”, que chama atenção daquele que 

está usando o celular enquanto preocupa-se com seu trajeto cotidiano na estação do metrô. O 

sujeito é convidado a parar um pouco a sua rotina e observar o painel. A intervenção chama 

atenção do público que tende a se aglomerar e discutir o assunto com outros transeuntes.  

Daí a arte wireless nos obrigar a interrogar: como relacionar-se com 
esse limites corporativos, incorporando-os criticamente aos projetos? 
Como se relacionar com esse novo olhar, pautado pela dispersão e 
distribuição e fazer uma arte para ser experimentada "entre" outras 
coisas, sem recair na fetichização dos meios, maquiando sua natureza 
essencial de objetos recicláveis, justificados pelas saturação e 
apagamento das particularidades? (BEIGUELMAN, 2005, disponível em 
http://razonypalabra.org.mx) 

Percebe-se nestas obras uma grande utlilização do Design reflexivo que, mais do que se 

preocupar com a aparência e com a usabilidade, busca atingir o sujeito pelos seus sentimentos 

e afetos e assim consegue uma comunicação com o observador.  

Apesar de serem projetados para serem expostos fora da internet, o destino final acaba 

sempre nas‘telas’ do ciberespaço. Registros dos projetos, fotos, vídeos, texto são realizados 



 

48 

 

  

enquanto a obra está exposta e tudo é deixado à disposição em sites na nuvem. A intervenção 

artística muitas vezes completa-se com a sua exposição na internet, assim os elementos das 

telas da internet vão fazer parte das telas da arte e depois retornam como informação para o 

ciberespaço. Na nuvem as obras de arte ganham mais tempo e espaço. 

No caso do Labirinto, que se localiza dentro do não lugar que é a internet, onde 

usualmente estão localizados links e sites estruturados com base neste tipo de navegação, 

Henrique Dias  utiliza a arquitetura do Labirinto para fazer o usuário passear por onde quiser. 

Aqui o objetivo não é a busca por uma informação exata, ao contrário é percorrer o mapa do 

site sem um lugar definido para chegar. Talvez este estranhamento seja o que chame a atenção 

do usuário e seja capaz de conseguir um efeito de presença. O romper com o cotidiano dos 

sites padrões o faz parar e repensar um lugar ao contrário, onde ele navega apenas para 

contemplar, no momento que ele quiser e onde ele quiser. Logo na primeira tela, o contato 

com uma imagem e um texto, que talvez esteja de cabeça para baixo, já o faz raciocinar sobre 

qual o motivo de estar ali, navegando naquele lugar. 

Nos dois projetos catalogados para exemplificar ‘O fluxo de navegação’ como elemento 

de um projeto de Design visual, destaca-se a utilização do Design Comportamental (de 

Normam- 2004), pois a usabilidade tem muita importância para a observação e navegação do 

usuário pelas imagens. A história é o usuário quem faz e o design reflexivo também é 

observado quando permite o usuário pensar sobre como construir a sua tela panorâmica ( no 

design de Juliana Morini) e acrescenta-se o estranhamento atribuído ao fato de estar em um 

lugar físico utilizando ferramentas comuns para a internet. 

Os projetos de design inspirados nos dispositivos móveis têm alcançado o seu público 

pelo impacto do uso de uma tecnologia com tantas utilidades que acaba sendo um extensão do 

próprio sujeito. A crítica de alguns designers em relação ao uso dos celulares é uma forma de 

alerta sobre a relação entre um indivíduo e seu dispositivo móvel. Aqueles criados para serem 

visualizadas no próprio aparelho encontram o desafio de competirem com inúmeras funções 

que os dipositivos móveis disponibilizam. Quem sabe o sujeito, entre o pagamento de um 

conta no banco e a conversa com seu cliente, pode dar uma espiada na sua obra exposta no site 

do artista. David Hockney leva as suas obras para serem expostas em museus, embora a sua 

produção esteja à disposição na internet. As mostras pelos museus reconhecidos do mundo 

têm chamado atenção do público para a sua produção. 
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A grande maioria dos projetos analisados utiliza a base de dados na sua produção. 

Muitos beneficiam-se de dados deixados livres na internet, outros criam a sua própria 

informação especificamente para o projeto e normalmente essa informação é disponibilizada 

para o público na rede. Espera-se que a pessoa que fez parte da experiência procure por um 

registro deste projeto na internet e por informações que, de certa forma, completam a 

experiência anterior. 

Os designers que se inspiram na interação em rede, têm utilizado a base de dados como 

uma informação a ser compartilhada. O que os diferencia dos outros projetos é que este 

compartilhamento, assim como a interação dos usuários, é parte essencial da existência do 

projeto. É preciso que as pessoas se relacionem, que interajam entre elas e com o projeto em si 

para que o conceito do projeto faça sentido. Buscam trazer as redes sociais estabelecidas no 

ciberespaço para dentro de lugares físicos, deixando mais claro como a interação funciona 

dentro das plataformas criadas na web. 

A intenção de uma obra artística visual é trazer para um plano visível algo que existe em 

campos invisíveis e que faz pensar, sentir ou sonhar. A produção de presença nesses tipos de 

manifestações visuais talvez seja capaz de tirar o indivíduo de sua rotina por instantes para 

fazê-lo pensar. Esse trabalho pretende ser um ponto de partida para a discussão dessas novas 

formas visuais que repensam a sociedade contemporânea. Os projetos de design visual, que 

este trabalho se propôs a analisar, tornam mais aparente o que a rotina desta sociedade 

computadorizada acabou por deixar invisível. Pretendem refletir sobre uma forma de viver 

baseada em aparatos tecnológicos e assim fazer com que o sujeito enxergue, sob outro ponto 

de vista, o seu pequeno universo cotidiano. 
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2.3 “FLORES FRESCAS”  DE DAVID HOCKNEY 

 

2.3.1 O designer escolhido para a análise 

Desenhar é uma forma de expressão. A capacidade de desenhar é inata ao homem e o 

comunicar-se através de símbolos é algo que evolui junto com a humanidade. O carvão, as 

paredes, o papiro, o papel, a pena, o lápis, a borracha, a tinta a óleo, as canetas coloridas e o 

código pantone, tudo serve como ferramenta para desenhar, ou seja, para transformar em algo 

visível a expressão de um ideia.  

O cinema, a televisão e os computadores visuais são extensões 
modernas de um desenhar e de um fazer que têm sido, historicamente, 
uma capacidade natural de todo o ser humano, e que agora parece ter-
se apartado da experiência do homem.(DONDIS, 2007, p. 1) 

David Hockney é designer e um estudioso das ferramentas de desenho. Foi com o olhar 

de pesquisador e alma de artista que percebeu que o traço que produzia nas telas de pinturas 

poderia ser visto nos dispositivos móveis. Mais do que transpassar suas criações, já produzidas 

para as telas, ele foi além e visualizou estes como uma nova ferramenta de trabalho. Ao olhar 

pela sua janela e perceber a luz que entrava de fora para dentro do seu quarto, comparou a 

moldura luminosa da parede de sua casa com a tela do seu Iphone e redesenhou a paisagem 

que via, considerando as características singulares da tela do dispositivo e da sua 

luminosidade. Começava então uma nova produção, agora criada especialmente nos Ipads e 

Iphones e para serem vistos nestes aparelhos.  

A obra de David Hockney é um exemplo raro da evolução do desenho em uma única 

personalidade. Ele produziu com tintas em papel e telas, passou por colagens em impressões 

digitais e finalmente chegou aos dispositivos móveis. Estudar a sua produção nesses 

dispositivos é entender a evolução de uma tecnologia, o que se encaixa muito bem nos 

objetivos desse projeto. A forma com que utiliza o tablet e o telefone para o desenho direto na 

tela, utilizando aplicativos próprios para  isso, pensando a plataforma com todas as suas 

características próprias, soma a este estudo o conhecimento da influência destas qualidades 

nesses projetos. 
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2.3.2 A Biografia 

Hockney nasceu em 1937 na Alemanha, na cidade de Bradford, em uma famlília de 

cinco irmãos. Com onze anos ele já sabia que queria desenhar, fazia cartazes e a revista 

escolar. Estudou na Bradford School of Art, entre 1953 e 1957, continuou seus estudos no 

Royal College of Art Londres (1959) e fez parte do grupo de artistas que teve seu trabalho 

conceituado como ‘pop art’ e que se formou nesta escola. Participou da sua primeira grande 

exposição como pintor na Exposição Jones Contemporâneos de janeiro de 1961. O evento foi 

destaque do movimento Novo Pop na Grã-Bretanha. Aquele foi o ano em que começaram as 

suas descobertas, visitou várias cidades pelo mundo, incluindo Nova York, e iniciou o trabalho 

com gravuras.  

Em 1963, foi morar em Los Angeles e o estilo de vida da cidade tornou-se uma 

característica importante no seu trabalho. Nessa época trocou o óleo pelo acrílico e, em 1970, 

teve sua primeira grande exposição retrospectiva em Whitechapel Art Gallery, em Londres. 

Três anos depois, conheceu a gravura e participou com seu trabalho de uma exposição em 

homenagem a Picasso, em Paris.  

Hockney interessou-se por vários apectos do design, fazendo inclusive cenários e 

figurinos para o teatro. Experimentou também o uso de fotografias e imagens em Polaroid, 

projetando grandes painéis com imagens compostas, valorizando movimentos em frames. É 

desta época a obra “Das Piscinas Papel” (a partir de 1982). Após as fotografias, ele passou a 

explorar o uso de fotocopiadoras a cores, não como reprodução, mas como novas formas de 

arte. Experimentou também a máquina de fax e o computador, nos quais explorou a 

quadricomia com desenhos abstratos que imprimia diretamente no papel. Desde então, o 

designer seguiu experimentando novas técnicas e tem trabalhado em seu estúdio em 

Hoollywood Hills, perto de Los Angeles.   

David Hockney, além de desenhista, é um pesquisador. Prova disso está em seu livro, 

“O Conhecimento Secreto”. No tempo em que escreveu, ele parou suas produções e dedicou-

se a pesquisar como os artistas do passado pintavam, que ferramentas utilizavam e qual era a 

tecnologia à disposição na época que permitia pinturas tão realistas. Para entender isso, ele 

pesquisou sobre a óptica, espelhos, lentes, projeção de imagens e como eles utilizavam a luz 

nas suas pinturas. O livro descreve toda a sua investigação, catalogando provas científicas e 

documentais.  
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Somente quando comecei a reunir as imagens comecei a notar coisas e 
tenho certeza que estas coisas só podiam ser reconhecidas por um 
artista, um fazedor de marcas, que não está tão afastado da prática, ou 
da ciência, quanto um historiador da arte. Afinal, o que eu estou 
dizendo é que os artistas em outro tempo sabiam usar uma ferramenta 
e que este conhecimento se perdeu. (HOCKNEY, 2012, p.13) 

A sua paixão por pesquisa e por novas ferramentas levou Hockney a investigar as novas 

tecnologias, chegando até os dispositivos móveis e seus aplicativos para desenho. 

 

2.3.3 Hockney e o design em Dispositivos Móveis 

 

Ao conhecer o Iphone, David Hockney vislumbrou a sua capacidade para criação 

artística e pesquisou aplicativos que possibilitassem o desenho direto na tela. (Alguns sites 

revelam que ele utiliza o aplicativo Brushes que possui versão para Iphone e Ipad e custa entre 

4 e 8 dólares nos Estados Unidos.)22. Em 2008, começou a utilizar o seu celular como um 

caderno de desenho e poucos anos depois passou a utilizar também o Ipad. 

Tendo em sua carreira diversos estilos de desenho, passando pela Pop Art e abstratos, 

agora a sua escolha são as paisagens naturais, em uma tentativa de entender visualmente o 

mundo. Ele escolhe os temas dos seus desenhos conforme a harmonia com a luminosidade. 

Acredita que traçar sobre a tela do celular é uma forma de desenhar sobre a luz e esses temas 

propiciam a exploração da tela do dispositivo, pois a luz é a grande vantagem dessa plataforma 

em comparação à tela de pintura e o papel que são opacas. Assim, os temas que ele escolheu 

para a sua arte são flores e pores do sol em uma tentativa de reproduzir, em seus traços, a sua 

maneira de ver a natureza com toda a sua luminosidade. Em entrevista, ele diz : "O fato de que 

a tela é iluminada faz você escolher temas luminosos ou pelo menos eu fiz assim" 

(HOCKNEY, 2010, disponível em www.royalacademy.org.uk)23. 

                                                
22 

23 Disponível em https://www.royalacademy.org.uk/ra-magazine/winter-2011/david-hockney-a-bigger-

picture,315,RAMA.html (RA Magazine Winter 2011, n 113https://www.royalacademy.org.uk/ra-

magazine/winter-2011/) 
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Em 2008, Hockney começou a desenhar esses temas em seu celular e enviar para seus 

amigos, como um presente pessoal. “Flores Frescas” é o nome da sua exposição onde 

apresenta os trabalhos exibidos em 20 Iphones e 20 Ipads. A exposição percorreu os museus 

do mundo, passando por  Paris, em dezembro de 201024.  Hockney preferiu a exposição  do 

seu trabalho na tela do própiro Ipad, para não perderem a luminosidade. Algumas obras, 

porém, foram projetadas focadas na possibilidade gerada pelos tablets do desenho em páginas 

de grandes dimensões. Na exposição da Espanha, ele incluiu obras nas quais trabalhou a tela 

do IPad como uma enorme folha de papel e expôs as pinturas do seu Ipad impressas em telas. 

(Bigger Picture, na Royal Academy e outras galerias).    

 

FIGURA 13: CARTAZ DA EXPOSIÇÃO BIGGER PICTURE 

 

FONTE: Disponível em www.museenkoeln.de/museum-ludwig/default.asp?s=3852 

 

 

                                                
24https://www.royalacademy.org.uk/david-hockney-ra-a-bigger-picture-150/david-hockney-iphone-4-
cover-
1321/product.html?action=com.othermedia.webkit.site.UserPreferenceAction&actionToken=aPUeIM9
O3Rhe4&preference=user-size-large 
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FIGURA 14 - DESENHO EM IPAD, IMPRESSO EM PAPEL 

 

FONTE: Disponível em www.museenkoeln.de/museum-ludwig/default.asp?s=3852 

 

2.3.4 O design de Hockney na web 

A criação dos desenhos em Iphones por David Hockney iniciou-se inspirada na 

tecnologia promovida pelos dispositivos móveis, e sua distribuição começou via web, por e-

mails. O designer finalizava o projeto e mandava por mensagens aos seus amigos. Mais tarde, 

quando consultado sobre uma nova exposição, o artista propôs expor esses desenhos em 

susbtituição à arte de cartazes, sugerida pelos idealizadores do evento. As obras saíram do 

ciberespaço e chegaram aos museus expostas no próprio Tablet nas primeiras exposições. 
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Quando seu tamanho ultrapassou os limites visuais das telas dos dispositivos, passaram a ser 

impressas ou projetadas na parede. No entanto, o roteiro de visualização desses projetos não 

acaba nos museus. As obras não deixam o ciberespaço, pois estão à disposição para 

visualização e contemplação do usuário no site do artista, assim como os registros das 

exposições.   

A exposição em lugares físicos de grande reputação entre os admiradores da arte 

promove a divulgação do seu trabalho na mídia e a contemplação de fãs acostumados com 

esse espaço. Depois de conhecer a exposição, devido ao que esse estilo de arte permite, o 

público pode rever as obras na internet em casa, do mesmo modo como no museu, pois não 

está vendo uma fotografia ou uma reprodução, mas a mesma obra exposta em outro universo. 

O compartilhamento dessas imagens pelos usuários da internet é uma consequência imediata, 

basta a obra cativar o sujeito para ganhar espaço online. 

A principal plataforma de exposição disponibilizada por este  designer no ciberespaço é 

o seu próprio site 
25. No site, há uma página destinada somente para a sua arte nos dispositivos 

móveis chamada “IPhone Drawing”, que é basicamente uma plataforma de informação sobre 

a vida do artista e suas produções. Existem apenas dois pontos de contato com o cliente: 

“Contatos”, pelo qual o público manda mensagens por formulário, e “Shop”, onde pode 

comprar as suas obras. Esse espaço, porém, está atualmente indisponível. 

Suas obras podem também ser visualizadas nos sites de galerias de arte que estão 

listadas no site do designer. Algumas galerias, contudo, disponibilizam apenas os trabalhos 

anteriores e não as obras nesta nova tecnologia, como é o caso da  La Louver
26 ( Veneza), da 

Richard Gray Gallery (Nova York e Chicago)27  e da Annely Juda Fine Art
28

. O site da 

Galeria Salts Mill, da Inglaterra, é praticamente uma visita virtual à galeria. A obra de 

Hockney encontra destaque em várias páginas e seus desenhos nos dispositivos móveis são 

demonstrados, entre outras obras, no espaço destinado a sua exposição “25 trees and others 

pictures”, com telas de pintura como projeções de slides em uma parede. 

                                                
25 http://www.hockneypictures.com 
26http://www.lalouver.com/html/hockney_bio_00s.html (45 North Venice Boulevard, Venice, CA 
90291) 
27 http://www.richardgraygallery.com/artists/ 
28 http://www.annelyjudafineart.co.uk 



 

56 

 

  

Sites de informação sobre arte têm divulgado a obra do designer e buscam um 

relacionamento maior com o público em espaços para comentários, incentivando as 

mensagens por meio de perguntas sobre a opinião a respeito dos trabalhos. Outros sites 

compartilham a ideia desta arte, por meio de publicações de entrevistas com David 

Hockney,nas quais ele fala do processo criativo e de particularidades da construção da obra. O 

National Post
29e oTelegraph

30
, por exemplo, apresentam longas entrevista com o autor e 

divulgam exposições e galerias. 

A exposição “Flores Frescas” é a mais divulgada pela internet, pois, a partir da sua 

abertura, foram disponibilizadas na rede algumas obras livres para serem compartilhadas com 

o público. Os blogs e sites de arte compartilharam a ideia: “Baixe uma flor fresca por cortesia 

de David Hockney”31. O sujeito, depois de contemplar a obra, pode salvá-la para utilizar em 

seu Ipad ou compartilhar com seus amigos da mesma maneira que o artista fez logo depois da 

criação.  As imagens ficaram disponíveis por tempo limitado e cada imagem tinha uma data 

específica para o compartilhamento, o que instigava o usuário a não perder a oportunidade de 

entrar no site e baixar a imagem (figura 15). 

Essa ideia de compartilhar os desenhos como presente tem se expandido, inclusive 

apresentando-a em produtos, como capa para Iphone e cartões de natal. Os objetos podem ser 

adquiridos em sites de venda de arte como o da Royal Academy
32, o que caracteriza uma forma 

de presentear os amigos com as “Flores Frescas” de Hockney. O site de compras da internet 

que vende os cartões de natal relata que a obra foi parte da exposição Bigger Picture, realizada 

na Royal Academy. O nome da obra impressa nos cartões de natal é “Túnel de inverno” e a 

saudação escrita dentro do cartão diz: "Os cumprimentos da estação". São presentes reais e 

palpáveis com imagens criadas no ciberespaço. 

 

 
 
 

                                                
29http://arts.nationalpost.com/2011/12/15/qa-iartist-david-hockney-on-canvassing-for-new-ideas/ 
30http://www.telegraph.co.uk/culture/art/art-features/8066839/David-Hockneys-iPad-art.html 
31http://www.rom.on.ca/hockney/participate.php 
32https://www.royalacademy.org.uk/david-hockney-ra-a-bigger-picture-150/david-hockney-iphone-4-
cover-
1321/product.html?action=com.othermedia.webkit.site.UserPreferenceAction&actionToken=aPUeIM9
O3Rhe4&preference=user-size-large 
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FIGURA 15 - IMAGENS DE DAVID HOCKNEY COMPARTILHADAS NA 
INTERNET 

 

 

 

FONTE: Disponível em deepbip.blogspot.com.br/2010/10/david-hockney-fresh-flowers.html 

http://www.rom.on.ca/en/hockney 
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FIGURA 16 - CAPA PARA IPHONE COM A ARTE DE DAVID HOCKNEY 

 

FONTE: Disponível em https://www.royalacademy.org.uk/david-hockney-ra-a-bigger-picture-150/ 

 

2.3.4.1 Facebook, Twitter, Pinterest 

As imagens luminosas de Hockney podem ser encontradas compartilhadas nas 

plataformas de rede social. Embora o site oficial não divulge nenhuma rede, existe uma 

fanpage
33 do Facebook com compartilhamentos de informações e do portfólio do artista. Em 

12 de novembro de 2012, a página tinha 4.493 curtições. Em um mês apenas ( outubro/2012), 

a página ganhou 1.166 novos seguidores, sendo que, nas primeiras duas semanas de 

novembro, a fanpage ganhou 296 novos likes. 

A grande maioria das publicações são reproduções da obra do próprio artista com as 

informações técnicas básicas (autor, nome, ano de criação, tamanho, material), intercaladas 

com fotos do artista em exposições ou com outras personalidades do mundo da arte. Na linha 

do tempo, também encontram-se links que compartilham sites ou blogs onde o autor foi 

mencionado como a sua página na Wikipédia ou vídeos de exposição em galerias de arte. 

As obras mais comentadas deste segundo semestre de 2012 foram de grandes telas, a 

maioria fotos na quais o artista aparece na frente da obra com a identificação da exposição que 

fez parte. Nos comentários, verifica-se a maioria dos usuários comentando sobre a imagem em 

destaque com críticas positivas.  

                                                
33 https://www.facebook.com/davidhockney 
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O que chama atenção nessa plataforma é a mistura de idiomas e a adesão de pessoas de 

várias nacionalidades. A cidade mais popular em 25 de agosto foi Teerã, já em 12 de 

novembro mudou para Seul, o que confirma a popularidade da página em países diferentes. 

Nos comentários, os idiomas se misturam, mostrando uma grande pluraridade cultural (figura 

18). 

 

FIGURA 17: CIDADE MAIS POPULAR EM 25 DE OUTUBRO E 12 DE 

NOVEMBRO 

 

 

FONTE: Disponível em https://www.facebook.com/davidhockney 

 

FIGURA 18 - ARTE EM I PAD COMPARTILHADA NO FACEBOOK 
 

 
 

FONTE: Disponível em https://www.facebook.com/davidhockne 
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FIGURA 19 - COMENTÁRIOS DA FIGURA ANTERIOR 

 

  

 

FONTE: Disponível em https://www.facebook.com/davidhockney 

 

A maioria das imagens compartilhadas são arte tradicional; cerca de 10% dos post são 

fotos das artes criadas nos gadgets. A imagem mais curtida, uma grande tela de pintura, teve 

em torno de 25% a mais de likes do que o post de desenho em Ipad mais popular, sendo que 

esta publicação tem 15 dias a menos de exposição. O número de compartilhamentos se 

aproxima muito: o post mais compartilhado tem 16 pessoas a mais do que a publicação do 

desenho em Ipad. Considera-se uma boa aceitação e participação do público em torno dessa 

nova categoria de design em dispositivos móveis. 
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FIGURA 21 - POST COM MAIS “CURTIDO”- 6 DE SETEMBRO. DAVID 
HOCKNEY POSANDO COM SUA TELA NA ABERTURA DA EXPOSIÇÃO NA ROYAL 

ACADEMY EM LONDRES  (JANEIRO-2012) 

 

 

FONTE: Disponível em https://www.facebook.com/davidhockney 

 

O Facebook foi a única plataforma de rede social encontrada em nome de David 

Hockney. As páginas do Twitter em seu nomes são falsas, criadas por fãs e sem muita 

repercussão. No entanto, existem compartilhamento das imagens de Hockney de modo 

espontâneo por pessoas que admiram a obra. As imagens criadas do Iphone ainda têm pouca 

exposição em relação às outras criação do autor. No Pinterest, um local de relacionamento e 

compartilhamento de imagens, em 16 de outubro de 2012, havia 26 painéis criados por 

usuários com o título “David Hockney”, sendo um deles totalmente dedicado a sua produção 

em gadgets (figura 22). 
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FIGURA 22- PAINÉIS CRIADOS POR USUÁRIOS NO PINTEREST COM TÍTULO 
DAVID HOCKNEY 

 

FONTE: Disponível em http://pinterest.com/search/boards/?q=David+Hockney 

 

Embora David não tenha um perfil oficial no Twitter, seu nome é mencionado mais 

vezes nesta plataforma do que no Facebook, conforme pesquisa através da ferramenta de 

mensuração de dados SocialMention. A ferramenta também demonstra que umas das dez 

palavras que mais aparece relacionada ao nome do autoré o termo ‘Ipad’, embora se pesquise 

‘pintura’, é importante a verificação de que o autor tem sido mencionado pelos seus projetos 

nos gadgets. (figura 23) Outro ponto importante é que as citações têm sido positivas ou 

neutras, raramente negativas.  

 

FIGURA 23: TOP KEYWORDS (SOCIALMENTIONS) 

 

FONTE: Disponível em http://socialmention.com/ 
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2.3.4.2 Outros artistas inspirados nos dispositivos móveis. 

“Não é só David Hockney que tem projetos deste tipo”. Essa é uma citação do Blog “The 

Guardian”
34,quando relata outros profissionais que também seguem pelo mesmo caminho, 

talvez inspirados pelo designer. Em uma reportagem, lista uma série de leitores que enviaram 

suas obras para o Blog. Outros sites também relacionam designers que têm utilizado a 

ferramenta para compor suas obras, muitos comentam ‘Hockney’ de maneira positiva e alguns 

entendem como o precursor desse gênero. A tendência é de que o número de artistas a utilizar 

essa ferramenta aumente à medida que a arte é conhecida e cada vez mais exposta na rede. 

Isso justifica também o número crescente de compartilhamento de informação e as menções 

sobre esse tipo de design e sobre Hockney nas plataformas de rede social. 

Naturalmente, a obra de Hockney inspirada nos dispositivos móveis deve ter um público 

maior dentro do ciberespaço e dos fãs dos dispositivos móveis do que os admiradores da arte 

tradicional, já que seus desenhos enaltecem esse espaço. Mesmo assim, as exposições com 

Iphones e Ipads em espaços físicos atraem visitantes tanto para as galerias quanto para a 

internet e incentivam o indivíduo a compartilhar a informação.  Um nome já consagrado no 

mundo do design e da pintura que passa a utilizar os dispositivos mais do que como 

ferramenta, e sim como conceito explorando suas características, acaba por incentivar um 

público mais jovem a fazer o mesmo.  Sua presença na rede ainda não é a ideal, já que faltam 

pontos de contato com o seu público em muitas plataformas consideradas importantes na 

comunicação, mas o compartilhamento espontâneo de informações acaba por aumentar a sua 

reputação na rede. Sua reputação no ciberespaço parece ser uma continuidade daquela 

conquistada na sua carreira como artista e pesquisador. 

                                                
34http://www.guardian.co.uk/artanddesign/gallery/2012/jan/19/ 
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2.4 UM OLHAR ESTÉTICO 
 

Para entender melhor um projeto inspirado na tela digital, foi adicionada a esta pesquisa 

uma análise visual de uma obra, já que uma experiência estética depende também dos 

elementos de comunicação visual que, organizados, compõem-na. A sensibilização de um 

sujeito, ao observar um projeto, depende também das qualidades e da organização de todos os 

seus elementos e seus significados. Os elementos de comunicação visual têm grande 

importância na produção de presença, assim como as referências e valores psicológicos que 

podem intensificar ou diminuir o poder de uma mensagem. 

O que há séculos vem deixando os filósofos intrigados é exatamente 
porque sentimos esta satisfação, mas parece claro que ela depende, de 
alguma forma, das qualidades e da organização de uma obra de arte 
com seus significados incluídos e não apenas dos significados 
considerados isoladamente (DONDIS,2007, p. 23). 

Dondis(2007) também defende que o significado depende de elementos visuais básicos 

que, juntos, representam a força visual estrutural capaz de alcançar uma resposta do sujeito. 

Embora o indivíduo observe e dirija a sua atenção para o todo unificado, todas as partes que 

compõem esse conjunto têm importância na composição final. Assim como uma composição 

musical é feita por notas, o projeto visual depende da estruturação de elementos que definem a 

obra final. A satisfação de um sujeito ao contemplar um desenho depende desta formação, se 

ele consegue um efeito de presença é por consequência também desta organização, pois ela 

não seria a mesma se qualquer um dos seus elementos for disposto de outra maneira. 

A distinção teórica entre os signos plásticos e signos icônicos remonta 
aos anos 1980, quando Grupo Mu, em particular, conseguiu 
demonstrar que os elementos plásticos das imagens – cores, formas, 
composição, textura – eram signos plenos e inteiros e não simples 
material de expressão de signos icônicos (figurativos). A nosso ver, 
essa distinção fundamental permite detectar que uma parte da 
significação da mensagem visual é determinada pelas escolhas 
plásticas e não unicamente pelos signos icônicos, cuja designação já 
domina necessariamente a descrição verbal.(JOLY, 1996, p. 92) 

Uma composição visual é essencialmente forma e conteúdo. Este é formado de partes 

elementares que serão analisadas aqui separadamente. A cor, a textura, o tom, a dimensão, 
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constituem o conteúdo a ser analisado, assim como as relações entre eles e outros elementos 

formadores da obra final.  

Qualquer acontecimento visual é uma forma com conteúdo, mas o 
conteúdo é extremamente influenciado pela importância das partes 
constitutivas, como a cor, o tom, a textura, a dimensão, a proporção e 
suas relações compositivas com o significado. (DONDIS, 2007, p. 22) 

A obra de David Hockney a ser analisada foi escolhida entre as que pertencem à 

exposição “Flores Frescas”. Buscou-se uma obra que apresente algumas características que se 

repetem nas obras do autor desta exposição. A mais evidente delas é a luminosidade, uma 

qualidade da tela dos dispositivos que o autor buscou evidenciar nos seus desenhos. Os traços 

gestuais também são uma marca dessas composições, já que proporcionam dinâmica e 

fortalecem a qualidade do aplicativo que utiliza os movimentos dos dedos ou da caneta digital 

para desenhar direto na tela. Outro ponto a ser considerado na escolha foi o tema (o motivo) da 

obra. Preferencialmente, o designer escolhia flores, elementos da natureza e pores do sol, 

paisagens naturais onde trabalhava as propriedades de luz e sombra e representava na tela dos 

gadgets o brilho que visualiza na luz natural das composições da natureza. 
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FIGURA 24 - TRABALHO DE DAVID HOCKNEY ESCOLHIDO PARA ANÁLISE 

 

FONTE: Disponível em http://entertainment.ca.msn.com/celebs/rom-to-run-hockneys-iphone-
ipad-art-exhibit 

 

A figura acima é um dos trabalhos de David Hockney inspirados nos dispositivos 

móveis, criada em função das características do Iphone e do Ipad, realizada através do 

aplicativo Brushes, que nada mais é do que um programa de desenho para os gadgets da apple, 

que possibilita o traço à mão ou com a caneta digital. A imagem é uma da série de pores do sol 

na qual o artista procura representar a luz que entra pela janela, aproveitando a luminosidade 

da tela do dispositivo. A seguir serão analisados os elementos que formam o desenho 

isoladamente para procurar entender melhor a composição final. 
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2.4.1 Ponto, linha e forma 

O ponto é a unidade elementar de uma peça de comunicação, é a unidade mínima. 

Simples e muitas vezes invisível, está presente em qualquer desenho e é normalmente 

imperceptível. Nos projetos para Iphone de Hockney, de modo geral, os pontos também se 

dissolvem no meio das cores e traços, mas é uma característica do  autor, nestas peças, deixar 

propositadamente os pontos a vista do espectador. Algumas vezes parecem fazer referência às 

obras da Pop Art ou às retículas dos meios de impressão no papel, fazendo uma oposição à tela 

digital cujos pontos tendem a não aparecer quando a imagem está em boa qualidade (quando 

está ampliada, esses pontos, ou pixels, parecem quadrados e não pontos arredondados). Podem 

ser interpretados também como uma maneira de evidenciar uma qualidade do aplicativo para 

desenho do dispositivo que possibilita este espalhamento de pontos como uma ponta de pincel 

que espalha tinta. 

Na imagem em questão, os pontos pequenos, porém aparentes, formam uma textura ou 

sombra na moldura que contorna a janela, dando a impressão de um batente de madeira. Onde 

os pontos afastam-se é obtida a sensação de lugares mais iluminados, enquanto nos 

sombreados os pontos aglomeram-se e até formam uma linha contínua escura. Os pontos 

expandem-se para baixo do desenho, formando uma espécie de reflexo e provocando a 

impressão de que a janela estende-se para fora dos seus limites naturais. Quanto mais o sujeito  

afasta-se da obra ou diminui a sua visualização na tela, menor percepção terá do pontilhismo e 

maior será a sensação de luminosidade e sombreamento. “Em grande número e justapostos, os 

pontos criam a ilusão de tom ou de cor” (DONDIS, 2007, p. 54). 

O ponto tem o poder de atrair a atenção e provocar o olhar a dirigir-se para um elemento 

estratégico dentro do desenho. Neste caso, o pontilhismo reforça a moldura da janela e assim 

faz com que fique claro ao espectador que se trata de uma esquadria de madeira que delimita o 

espaço da visão do exterior; este elemento é peça-chave na composição. Mas o ponto que 

chama mais a atenção na obra é um grande e arredondado círculo branco, em posição 

estratégica e que se dissolve em pontos menores, formando linhas brancas que espalham 

luminosidade ao trabalho. É, sem dúvida, o elemento mais importante da obra onde o sujeito 

coloca sua atenção no primeiro momento de contato com o desenho. 

As linhas presentes nestas obras de Hockney são representadas em traços gestuais e são 

responsáveis para dar aos desenhos uma espontaneidade e uma aparência de esboço. Seu jeito 
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indefinido produz uma sensação de grande liberdade de expressão e movimento, ao contrário 

dos desenhos de linhas rígidas e técnicas que expressam precisão e seriedade. Neste desenho, 

as linhas também acentuam o movimento da obra, sejam da luz que entra pela janela em traços 

finos ou das linhas mais grossas que dão sombra à janela, delimitando espaços e formando 

texturas. 

Linhas grossas combinadas em tons de azul e vermelho compõem a superfície da janela, 

como a textura de uma veneziana, como um fundo para a luz solar que invade este quadro. 

Linhas mais finas em tons claros aparecem espalhando claridade pelo desenho e acentuam a 

luminosidade da obra. Delimitando o espaço externo e dando forma à janela, unem-se ao 

pontilhismo marrom linhas retas que enfatizam o contorno e a fronteira entre o mundo exterior 

e interior. No espaço de fora, finas linhas azuis representam o céu (ou a natureza), que pode 

ser avistado através da janela. 

“Nas artes visuais, a linha tem, por sua própria natureza, uma enorme energia, nunca é 

estática, é o elemento inquieto e inquiridor do esbolço” (DONDIS, 2007, p. 56). As linhas 

inquietas de Hockney fazem da paisagem estática uma composição de movimento, livre e 

espontânea. Algumas vezes, as linhas refletem até um certo nervosismo.  

As linhas compõem formas igualmente imprecisas, os retângulos que formam a janela se 

expandem para fora da tela do dispositivo e fazem oposição ao círculo de contornos 

indefinidos que simboliza um raio de luz que adentra o ambiente.  

A importância desses traços imprecisos reforça as qualidades do gestual. O lado mais 

humano apropria-se de uma ferramenta fria e tecnológica para dar significado à arte. Enfatizar 

através de um desenho a mensagem de que esta criação foi realizada por uma pessoa e a 

máquina é apenas uma ferramenta nas suas mãos.  
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2.4.2 Direção e movimento 

Forma e linha em conjunto expressam movimento ao desenho e cada direção representa 

um siginifcado à composição. O designer, ao projetar, tem em mente a direção que suas linhas 

vão apontar, quais sensações vão provocar e que tipo de equilíbrio vai atingir. 

As retas em marrom, que em ângulo reto emolduram a janela, são responsáveis pela 

estabilidade do desenho. A reta horizontal dá a base ao desenho, junto com os dois retângulos 

horizontais vermelhos que vão de uma extremidade a outra da página. A relação horizontal e 

vertical dão o equilíbrio e significam bem-estar. Essas linhas são responsáveis por dar à 

paisagem a sensação estática de algo seguro, em terra firme. Em oposição, mas sem tirar essa 

estabilidade, as linhas - que com a direção diagonal provocam essa estabilidade e 

proporcionam a paisagem um movimento - levam o olhar a passear pela imagem e apontam 

para cima e para a paisagem externa que a janela revela. 

David Hockney representa aqui um retrato de um ambiente parado. Não há nenhuma 

pessoa a correr, nenhum pássaro a voar, os elementos são estáticos. Uma visão absolutamente 

tranquila e quieta, sem interferências. Apenas uma janela aberta. Essa é a realidade dos objetos 

que ele representa, mas o modo como ele pinta esse cenário é capaz de produzir outra 

sensação.  Há, sim, movimento nessa tela, dos gestos que desenham a paisagem, do sol 

entrando e das cores que se misturam.  A pequena explosão de luz que é representada por 

traços circulares e diagonais em linhas finas dão ao desenho um movimento que atrai o olhar 

para o ponto branco, a luz que origina esse brilho. Essa luminosidade causada pela luz solar 

que penetra por uma persiana é aqui conseguida pela luminosidade da tela do gadget. É uma 

luz artificial que representa a luz natural do sol, pela janela do dispositivo por trás do desenho 

de uma janela rústica de madeira.  

2.4.3 Cor, tom e textura 

A luz é um dos pontos que atraiu Hockney para esse tipo de arte. A luminosidade da 

janela do seu quarto lhe chamou atenção e o artista a representou visualmente utilizando a luz 

do celular. O branco no círculo que se destaca em uma imagem cheia de cor é o ponto de 

atenção. Na sua claridade, misturam-se tons de amarelo e seus raios invadem o fundo em 

vermelho, marrom e azul escuro. As três cores misturadas fazem o fundo colorido e são 

responsáveis pela sensação de perspectiva e de dimensão da persiana. O azul e o vermelho, um 
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acima, outro abaixo, fazem o contraste de luz e sombra das frestas. Esses tons escuros 

valorizam os tons claros da luz da paisagem externa e do brilho da luz do sol que se destaca na 

obra. 

O vermelho e o azul se sobressaem na composição, mas essas cores não são delimitadas, 

são manchas que se misturam formando outros tons. As texturas aqui são representadas por 

meio da mistura de cores, de luz e sombra na persiana que representa a madeira da janela. O 

pontilhismo em marrom e as linhas finas que se intercalam na paisagem externa também são 

exemplos de texturas que o autor representa nesse desenho. Elas têm o caráter mais abstrato do 

que realista, não há a preocupação de que essa textura seja uma representação fiel à da 

realidade, apenas uma lembrança dela. A visão é mais relevante nesse desenho do que a 

representação sensorial do tato. 

A predominância das cores primárias e saturadas faz o desenho intenso e forte  Os tons 

quentes sobressaem aos tons frios, refletindo as emoções mais alegres e dando a sensação de 

calor e aconchego ao ambiente representado. Os tons de azul e vermelho, misturando-se no 

interior da janela, também podem ser comparados aos tons de um pôr do sol. A janela ou o 

ambiente apropria-se dessa cor da natureza, como se esse sol estivesse realmente penetrado 

aquela casa. No interior, prevalecem os tons escuros. Os tons mais claros estão do lado de fora 

da janela, na paisagem em azul e verde. As cores da paisagem refletem paz e tranquilidade, 

enquanto dentro da janela percebem-se, pelas cores, sentimentos de força e vitalidade. 

A simplicidade do desenho de Hockney é a força da sua representação. Há apenas uma 

janela com um pequeno raio de luz, uma visão cotidiana como tantas outras paisagens de 

interior já representadas. É justamente nesse cotidiano que o sujeito é sensibilizado pelas 

lembranças das suas janelas ou por fazer parar e observar a janela do seu quarto. Mas não é 

apenas a representação de uma paisagem, é o desenho de algo comum em uma tela de luz 

artificial. O seu celular já pertence ao seu cotidiano, assim como a paisagem interna da sua 

casa, mas neste caso a luz do sol que invade a janela é também a luz do seu dispositivo, o que 

o faz parar, pensar e contemplar. É o estranhamento produzindo um efeito de presença ou é o 

seu cotidiano aqui representado que o traz uma sensação de bem-estar. De uma maneira ou de 

outra, o sujeito é sensibilizado por um desenho inspirado em um aparelho móvel que 

originalmente tem outras funções, mas no momento em que o sujeito se depara com a arte, ele 

transforma-se em um meio de contemplação. 
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CONCONCLUSÃO 

 

Nas telas dos computadores, está a inspiração para projetos de design. O mundo 

compartilhado, a vida que acontece em torno da internet, as relações digitais e os dispositivos 

móveis. Todas essas relações têm colaborado para algum tipo de mudança na vida de um 

sujeito. Esse modo de ser incorpora-se de tal modo à vida diária que essa tecnologia e todos os 

atributos que ela carrega acabam desparecendo e tornando-se parte da paisagem, invisível aos 

olhos, embora sejam componentes reais dessa vida moderna.  

O designer que busca inspiração nesse “banco de dados”, ou seja, neste meio digital, 

está atento a essas mudanças e busca uma maneira de fazer visível ao sujeito, o que foi 

retirado do seu campo de visão. Fazer ver aqui é mais do que um chamado para observar, é 

para perceber.  

Alguns projetos fazem críticas e outros alertam, alguns são uma maneira de enaltecer a 

tecnologia outros ao contrário. Todos mostram pontos de vista a serem discutidos, analisados 

ou repensados. E essa é uma função muito específica deste modo de comunicação. Os 

designers chegam ao sujeito com uma proposta visual que o faz parar e pensar. O indivíduo 

responde utilizando o projeto para compartilhar a informação recebida com outras pessoas do 

seu círculo de relacionamento e assim a mensagem chega ao seu objetivo. 

A observação de projetos que incorporam essa tecnologia em sua criação revelou o 

objetivo comum desses designers de mostrarem elementos tecnológicos como um meio de 

alerta. Muitos projetos retiram do ciberespaço objetos que são comuns neste meio e trazem 

para o espaço físico do mundo real. Retirados do seu ambiente, esses objetos soam como um 

grito e tomam a configuração de algo real e palpável, porque foi transportado de um 

‘nãolugar’ onde não é percebido como realidade. O sujeito é impactado pelo estranhamento e, 

ao mesmo tempo, pela percepção de algo que já faz parte do seu repertório mas estava 

despercebido. Mesmo expostos em espaços físicos, o meio virtual não deixa de ser uma 

maneira de expor esses projetos. Eles voltam para a rede em forma de notícias, fotos ou 

mensagens compartilhadas e, muitas vezes, é neste meio que a comunicação chega ao 

indivíduo.  

Tudo começa na tela da internet, que vai para a tela de um obra de arte como inspiração, 

e a arte, depois de pronta, volta para a tela da internet. Uma tela dentro da outra, uma fazendo 
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parte da outra de tal maneira misturadas que, ao se chegar ao fim, percebe-se que se trata de 

um único conjunto com um objetivo principal: a comunicação. 

Seguindo as etapas desta pesquisa, indicaram-se algumas possíveis conclusões, sendo 

elas: 

- Através da teoria estudada, sabemos que é possível conseguir produzir um efeito 

de presença nos sujeitos no seu cotidiano.Os designers chegam a esse objetivo 

quando incorporam elementos do ciberespaço nas suas obras, pois essa cultura 

digital já faz parte do seu repertório; 

- Os projetos de design inspirados nessa tecnologia têm o objetivo de comunicar e 

sensibilizar o sujeito para chamar sua atenção sobre a sua relação com o 

ciberespaço; 

- O lugar de exposição desses projetos pode ser tanto dentro como fora das 

plataformas disponíveis na internet. Quando são expostos em lugares físicos, os 

elementos do ciberespaço são reproduzidos em lugares reais. Mesmo quando as 

obras são expostas em ambientes, sejam em museus ou na paisagem urbana, 

esses trabalhos retornam para o ciberespaço através de registros, fotos, 

comentários, reportagens; 

- A presença online dos projetos inspirados na rede ainda é menor do que a 

exposição de projetos tradicionais; 

- O público responde positivamente aos projetos, o que tem feito crescer o número 

de compartilhamentos desse tipo de arte na rede; 

- O número de  designers que tem incorporado esses conceitos tem aumentado 

àmedida que estes projetos tornam-se conhecidos. Artistas pioneiros têm 

inspirados novos designers a dedicarem-se a esse tipo de trabalho; 

- Os objetos estéticos que fazem parte de um desenho têm continuado a ser uma 

preocupação do designer que utiliza o meio tecnológico como conceito e 

ferramenta de trabalho. Cores, movimento, tons,  direção e outros elementos são 

partes importantes do projeto e o conjunto harmonioso destes é parte do sucesso 

na sensibilização do indivíduo, independente do meio em que é realizado. 
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Este trabalho começou com um desejo de entender como o sujeito está sendo impactado 

pelo design que está fazendo parte da internet e de entender como o design está incorporando 

essa cultura digital. No decorrer da pesquisa, percebeu-se que o designer tem uma maneira 

particular de observar o meio digital e transportar para o seu projeto o que ele, como 

profissional criativo, conseguiu visualizar nesse meio. Com objetivos muito reais e claros, os 

projetos criados têm chamado a atenção do seu público para detalhes do meio digitalizado que 

se incorporaram no cotidiano. 

A pesquisa de observação revelou uma porta aberta para uma possibilidade de 

continuação do presente trabalho, demonstrando que a produção de projetos assim vem 

crescendo e possibilitando novas hipóteses e maneiras de observar e entender a situação. Duas 

categorias chamaram atenção pelo seu crescimento: os projetos que incorporam o 

compartilhamento das informações em rede e aqueles que utilizam os dispositivos móveis. 

Este último, quando analisado com mais profundidade na arte de David Hockney, mostrou um 

vasto caminho de pesquisa em torno da arte que vem sendo produzida com aplicativos para o 

desenho em dispositivos móveis. Essa manifestação artística tem revelado muitos adeptos e 

parece ser uma nova plataforma e ferramenta de arte ao incorporar os dispositivos ou vice-

versa. É fácil perceber que serão necessárias novas pesquisas para compreender melhor como 

os designers estão incorporando esses dispositivos, com as suas características singulares, nos 

seus projetos. 

  



 

74 

 

  

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Maria Cândida Ferreira deResenha: para Começar o Debate...\ In: Intexto, Porto 
Alegre: UFRGS, v. 1, n. 16, p. 1-5, janeiro/junho 2007.  

 
ARANTES, Priscila. Arte e mídia: perspectivas da estética digital São Paulo, SP 
EditoraSenac, 2005 

 
BARBOSA, Suzana Jornalismo Digital em Base de Dados:Um Paradigma para produtos 
jornalísticos digitais dinâmicos.Salvador, Bahia: Universidade Federal da Bahia, FACON, 
2007 

 
DALTRO, João  Por uma Abordagem Teórica das Novas Mídias como Arte, artigo para o 
VCiclo de investigações do PPGAV – UDESC 

 

DONDIS, Donis A. Sintaxe da Linguagem Visual. 3ed. São Paulo: Martins fontes, 2007. 
 

DONATI, Luisa Paraguai Dispositivos Artísticos de Presença Mediada na Web,  In: 
MEDEIROS, Maria Beatriz de (org.), Arte e Tecnologia na Cultura Contemporânea, Brasília: 
Editora Dupligráfica, 2002. 

 
DONGUY, Jacque  30 Poesias E Novas Tecnologias No Amanhecer Do Século XXI In: 
DOMINGUES, Diana A arte no século XXI: a humanização das tecnologias, São Paulo, SP : 
Editora Unesp Fundação, 1997. 

 
DYENS, OllivierA Arte da Rede, In: DOMINGUES, Diana Arte e vida no século XXI: 

tecnologia, ciência e criatividade, São Paulo, SP : Editora Unesp Fundação, 2003. 

 
FLUSSER, Vilém. O mundo codificado, São Paulo, SP: Editora Cosac Naify, 2007.  

 
GUMBRECHT, Hans Ulrich Pequenas Crises, Experiência Estética nos Mundos Cotidianos 
In: LEAL, Cesar; SOUZA, Bruno e CAMARGO, Carlos (ORG)Comunicação e Experiência 

estética, Belo Horizonte, MG: Editora UFMG, 2006. 

 
GUMBRECHT, Hans Ulrich Produção de Presença: O que o Sentido não consegue 
Transmitir.Rio de Janeiro, Rj: Editora PUC-Rio, 2010. 

 
HERMES, Gilmar Da história da arte para as mídias In Revista Fronteiras – 
estudosmidiáticos VIII(2): 112-122, Unisinos maio/agosto 2006. 

 



 

75 

 

  

HILLIS, Ken. Sensações digitais: espaço, identidade e corporificações na realidadevirtual. 1. 
ed. São Leopoldo, RS: Editora Unisinos, 2004.  

 
HOCKNEY, David O conhecimento Secreto, São Paulo-SP: Cossac Naify, 2011 

 

JOLY, Martine Introdução a análise da imagem, Campinas-SP:Papirus, 1996 

 

KATZ, Helena Disegno. Desenho. Desígnio, São Paulo, SP: Editora Senac, 2007 

 
KERCKHOVE, Derrick de. A pele da cultura: investigando a nova realidadeeletrônica. 1. ed. 
São Paulo: Annablume, 2009.  

 
LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 1999. 

 
LÉVY, Pierre  Cibercultura, São Paulo, SP:  Editora 34, 1999 

 
MACHADO, Arlindo  Hipermídia, o labirinto como metáfora In: DOMINGUES, Diana A 

arte no século XXI: a humanização das tecnologias, São Paulo, SP : Editora Unesp Fundação, 
1997. 

 
NIEMEYER, Lucy Design no Brasil: Origens e instalação,4 edição . Rio de Janeiro, RJ : 
Editora 2AB, 2007 

 
Norman, Donald A Design Emocional: Por que Adoramos (ou Detestamos) os Objetos do Dia-
a-dia,Editora Rocco, 2008 p. 322 

 
OLIVEIRA, Annelore Spieker de Sensações Digitais: Espaço, Identidade e Corporificações  
na realidade virtual, Hillis - ResenhaIN: Revista FAMECOS, Porto Alegre,RS, nº 28, 
dezembro 2005. 

 
RAJAH, Niranjan Entre arte e ciência: tecnologia de internet e arte baseada na rede, In: 
DOMINGUES, Diana Arte e vida no século XXI: tecnologia, ciência e criatividade, São Paulo, 
SP : Editora Unesp Fundação, 2003. 

 
SANTAELLA, Lucia, O Homem e as Máquinas In: DOMINGUES, Diana A arte no século 

XXI: a humanização das tecnologias, São Paulo, SP : Editora Unesp Fundação, 1997. 

 
TONETTO, Leandro Miletto; COSTA, Filipe Campelo Xavier da, Design Emocional: 
conceitos, abordagens e perspectivas de pesquisa, Strategic Design Research Journal, 4(3): 



 

76 

 

  

132-140 September-December 2011 São Leopoldo - RS Programa de Pós-graduação em 
Design – Unisinos, 2011 

 

 


