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Se você for analisar a história dos meios de comunicação, vai perceber que a existência de cada um deles foi
criada através de princípios fundamentais. Quando falamos-da internet, o conceito de liberdade e sua capacidade
de transformação serão algumas das explicações mais utiJizadas para entendermos as suas origens.
"Ao contrário dos demais, a internet não foi inven-

"Quem quer que deseje continuar
a evolução da web deve ter em
mente três princípios-chave:
descentralização, liberdade e
colaboração"
(Frederick van Amstel)

tada por uma única pessoa, nem tampouco é controlada
por um pequeno grupo de pessoas. Já no seu berço militar, a descentralização era seu princípio fundamental de
existência. Quando passou a ser usada pelas universidades, a descentralização permitiu que mensagens fossem
trocadas livremente. Esta liberdade, por sua vez, permitiu
que as pessoas se mobilizassem para agir em conjunto,
através da colaboração. A World Wide Web consolidouse dessa forma graças à contribuição conjunta de diversas pessoas que sonhavam com um mundo sem fronteiras,
sem censuras e sem burocracia. Quem quer que deseje
continuar a evolução da web deve ter em mente três princípios-chave: descentralização, liberdade e colaboração",
afirma Frederick van Amstel, professor do curso de Tecnologia em Web Design do Opet (PR).
Ou seja, as características que permeiam a internet se
encontram em mudanças constantes, garantindo o aperfeiçoamento do meio e por isso uma evolução mais rápida
em relação aos já existentes. "A internet é um meio de
interação. Entre instituições e pessoas e, principalmente,
entre pessoas. O bom design para a web deve levar isso
em consideração. A época da web como brochura comercial acabou no segundo ano da internet. Hoje, precisamos
entender que esse meio é cheio de novas possibilidades
de interação. Possibilidades ainda nem descobertas ou
desbravadas. Há dois anos não se usava vídeo na
como se usa atualmente, por exemplo. Mais do que entender as peculiaridades, é importante saber o momento de
explorá-las. Entenda que a internet é um meio de interação e o bom design para a web fluirá", ressalta Fábio Seixas, sócio do Camiseteria.com.
Web explorada como papel?
Na edição de novembro de 2006, ao abordar os desafios para se explorar os princípios da internet dentro do

design para web, o professor João Leite citou que "...o
ambiente do hipermídia é uma novidade por nós ainda
explorada como se fosse papei. Como se fosse uma
superfície plana sobre a qual se dispõe a informação, sem
considerar que este ambiente, por exemplo, acaba com
a perspectiva renascentista. A lógica, por exemplo, pode
ser das superposições. Dos planos que se encobrem e
por vezes permitem transparências".
A visão do professor é compartilhada por outros
profissionais. "Continuamos olhando para as interfa
cês hipermídia como se fossem bidimensionais, como

Á

se fossem papel. Essa é uma herança natural, considerando-se que praticamente 100% daqueles que usam e
projetam interfaces para estes ambientes, foram criados
dentro da cultura da mídia impressa, que ainda é extremamente presente em nossas vidas. A tendência é que
isso só esteja totalmente superado ao renovar das gerações... Acho que ainda levaremos anos para superar isso.
É muito mais complexo do que a mudança do rádio para
a TV, por exemplo", diz Michel Lent Schwartzman, sóciodiretor da 10'Minutos.
Outra questão interessante está na maneira como
a tecnologia deve ser trabalhada no design para web.
"Precisamos começar a desenvolver design para a web
primeiro em nossa cabeça. A maneira como pensamos é
similar à maneira como funciona um ambiente de hipermídia, gerando modelos mentais de ambientes midiáticos.
Mas, em geral, acabamos ficando presos 'às ferramentas (software e hardware) de que dispomos, nos tornamos escravos delas quantío deveríamos agir de maneira
inversa. Depois de definir1^) que queremos para a web
em nossa cabeça (ou até em rascunhos em uma folha da,
papel amassado, por exemplo), aí sim podemos ir atrás

"A internet é um meio de
interação. Entre instituições e
pessoas e, principalmente, entre
pessoas" (Fábio Seixas)
de um sistema/software que possa tornar nossa idéia real.

estão conquistando cada vez mais poder sobre os meios

E, se por acaso este software não existir, chegou à hora

de comunicação e, conseqüentemente, estão se depa-

de desenvolvê-lo", aponta Marcos Nãhr, web designer do

rando com os dilemas que somente os astros globais já

time global de eCommerce da Dell Computadores.

haviam experimentado: a invasão de privacidade, a supe-

De olho na experiência e na satisfação do usuário

rexposição, a influência sobre a opinião pública etc. As

Um aspecto que tornou a web um ambiente tão

ferramentas para a minimídia devem ajudar as pessoas a

peculiar seria a ruptura na maneira como a informação vai

lidar com tais dilemas", analisa.

ser transmitida. Assim, em um meio tão mutável, a sensa-

Então, como devemos trabalhar a experiência do usu-

ção é que a diferença entre emissor e receptor da men-

ário diante destes novos tempos? Para René, quanto mais

sagem está se tornando, a cada dia, menor. "A internet

o acesso à internet se democratiza, maior será o desafio

inaugurou uma nova forma de relacionamento das pes-

para o designer. Isso se levarmos em consideração três

soas com os meios de comunicação de massa. O inter-

aspectos. "O primeiro é que o mesmo usuário vai aces-

nauta não está limitado a assistir, ouvir e ler o que os

sar a internet no trabalho, usando banda larga com uma

outros pensam. Ele pode atuar, falar e escrever o que ele

máquina robusta, e também de casa, muitas vezes com

próprio pensa, bem como contrapor seus pensamentos

acesso discado em uma máquina modesta. A sua expecta-

aos de outros internautas", diz Frederick.

tiva quanto à experiência, porém, é a mesma", alerta.

Como conseqüência deste cenário, o professor

O segundo está na diversidade de ferramentas para a

acredita numa crescente personalização de redes de

utilização do ambiente. "Hoje, você pode acessar a inter-

comunicação. "Antigamente, para manter uma página

net a partir de uma variedade crescente de aparelhos, sis-

pessoal, era preciso ter noções de HTML, dominar o

temas operacionais e navegadores. É claro que a experiên-

Frontpage, saber o que é uma conexão FTP etc. Hoje,

cia mobile vai ser diferente da experiência banda larga, mas

é possível criar uma página pessoal no MySpace, preen-

temos que garantir que ela seja satisfatória e consistente".

chendo alguns formulários e clicando em alguns botões.

Por último, o especialista lembra das sensações cria-

Daqui a algum tempo, é possível que cada pessoa tenha

das durante o período destinado a navegação em um site.

a sua própria rede de comunicação personalizada, a cha-

"O usuário transita entre sites concorrentes com muita

mada minimídia (nas palavras do designer Adrian Chan

naturalidade e se ressente quando encontra um site que

- www.gravity7.com), integrando seus blogs, fotologs,

não funciona tão bem quanto os outros, ou não lhe dá

podcasts, redes sociais e o que mais surgir. As pessoas

a mesma autonomia. Esse estranhamento pode ser letal
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para um site. Por isso, vale a pena testar a usabilidade
desde as etapas iniciais do projeto".
A evolução no perfil de usuário
Assim como os princípios da web foram se transformando conforme a evolução dos conceitos e das tecnologias disponíveis para o seu uso, também podemos afirmar
que as características e os gostos dos usuários mudaram

é a tecnologia. O problema é que a maioria dos websites

bastante nestes últimos anos. Em artigo recente (http://

está sendo feita por profissionais que ainda não entenderam

tinyurl.com/yyjrnd), o presidente da AgênciaClick, Pedro

direito para que serve o hipertexto e como usá-lo, ou seja,

Cabral, apontou que "...se num passado não muito dis-

não conhecem as ferramentas com que trabalham".

tante - cerca de 10 anos atrás - os internautas procuravam

Passados seis anos, os especialistas acreditam que as

a internet principalmente para ler as últimas notícias, hoje

agências e os profissionais brasileiros conseguiram aper-

lhe interessam muito mais serviços de comunicadores ins-

feiçoar a forma como produzimos projetos digitais. Uma

tantâneos, e-mail (que sempre foi um grande foco, e agora

boa prova disso está presente no histórico das tradicio-

é ainda mais importante), busca, download de música.

nais premiações existentes no mercado. "Numa olhada

Essas são, atualmente, as maiores audiências de internet:

rápida pelo anuário iBest de 2002 e no de 2006, percebo

audiências de serviço e ambientes de comunidade".

que os websites em destaque estão mais polidos visual-

Diante disso, as transformações nas características

mente, mais organizados e mais fáceis de usar. Acredito

apresentadas pelos usuários (forma de navegação, pre-

que isso seja resultado do amadurecimento dos proces-

ferência pelo ambiente a ser utilizado para navegação,

sos de projeto, que agora estão mais definidos e otimi-

por exemplo) vão exercer grande influência nos projetos

zados. Entretanto, o conteúdo pouco mudou. A internet

criados para a web. "Neste contexto, a característica a

brasileira, em sua maioria, ainda continua sendo usada

ser buscada é a identificação. Os ambientes digitais de

como mero veículo de comunicação institucional, ou seja,

maior sucesso são justamente aqueles em que os usuários

empresas conversando com empresas ou com consumido-

se identificam de tal forma que passam a utilizá-lo como

res", explica Frederick.

se dele fizessem parte. Ambientes colaborativos são o

Para René, o grande progresso neste período foi

melhor exemplo de como as características dos usuários

em se entender o usuário. "Quer uma prova? A primazia

podem ser utilizadas de maneira orgânica no desenvolvi-

da busca, com a expectativa de que tudo seja achável

mento de ambientes digitais", afirma Marcos Nãhr.

sem esforço, demonstra que usuários querem satisfação

"Estas características devem valorizar e promover a

imediata, não querem perder tempo decifrando arquite-

interatividade entre os usuários. O design deve se preocu-

turas e interfaces. Outra prova: gente precisa de gente

par com o fato de que o usuário não está mais ali só para

e quando você permite que os usuários se apropriem de

buscar informação, mas para descobrir e para desenvolver

um produto para se sentirem mais humanos e plenos,

novas conexões entre entidades on-line (pessoas a insti-

esse produto decola. E, nesse sentido, houve progresso

tuições). Ferramentas de comunicação e comunidade in-

sim: por toda parte, tanto em veículos como em sites de

site estão se tornando cada vez mais parte indispensável

marcas e produtos, cresce a liberdade e poder concedi-

de qualquer site na web", complementa Fábio Seixas.

dos ao usuário", argumenta.

E as mudanças na prática profissional?

Nisso tudo, onde entra a Web 2.0?

No livro "design/web/design: 2", lançado em 2001, Luli

Ainda no livro "design/web/design: 2", Luli afirmava

Radfahrer ressaltava que "...pode parecer ridículo, mas o

que algumas características fundamentais da internet pos-

que não falta para a execução de belos e eficientes websites

sibilitam a criação de ambientes adimensionais, alineares,
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manipuláveis, personalizáveis e colaborativos. Dessa forma,
é possível dizer que o movimento Web 2.0 representa uma
evolução na forma como criamos e desenvolvemos sites?
"Estou cada vez mais convencido de que Web 2.0 é
mais do que uma transformação na forma como desenvolvemos sites. Trata-se de uma mudança drástica da

profissionais possam contribuir para a evolução da inter-

relação que as pessoas têm com a mídia de massa. Não

net, Michel Lent acredita que esta discussão ainda precisa

é à toa que a

escolheu a soma das pessoas

ser bem analisada no campo da formação acadêmica dos

que contribuam para a internet como a personalidade do

designers. "Quando me formei, havia dentro da escola

ano. Muito breve, surgirão 'novas revistas' editadas por

tradicional de Design (Desenho Industrial), autorizada

pessoas comuns que apontarão cada uma, uma personali-

pelo MEC, duas especializações possíveis, após um perí-

dade do ano diferente. As pessoas não terão somente 15

odo de ciclo básico: Design de Produto e Comunicação

minutos de fama, mas terão quantos minutos quiserem, ou

Visual. Quem fazia produto estava se formando para pro-

melhor, quantos minutos conseguirem conquistar a aten-

jetar objetos, móveis, máquinas, tudo aquilo que fosse tri-

ção dos outros", analisa Frederick. "De maneira indireta,

dimensional a ser usado pelo homem. Quem se especiali-

a revista Time escolheu a Web 2.0 como pessoa do ano de

zava em Comunicação Visual, iria projetar materiais gráfi-

2006. A revista americana atesta que a nova web é comu-

cos bidimensionais, como cartazes, papelaria, logomarcas

nidade e colaboração em uma escala nunca vista. Também

etc. Havia quase nenhuma demanda para se projetar inter-

diz que é uma explosão de produtividade e inovação que

faces. Basicamente, software, CD-ROMs e terminais ban-

está apenas começando, conforme milhões de mentes que,

cários demandavam projeto de interface".

de outra forma ficariam no ostracismo, entram na economia
intelectual global", acrescenta Marcos Nãhr.

Com a explosão da internet após o aparecimento
da web em 1995 e o conseqüente aumento da demanda
por projetos de interfaces, Michel lembra que uma nova
disciplina surgiria dentro das possibilidades do exercício do design, que seria batizada de "Webdesign" (ou
Design para a Web).
"Acontece que esta disciplina apareceu no mercado
antes de ser ensinada na academia e, até onde me consta,
continua não sendo oferecida na maior parte dos cursos
superiores de Design (apesar de existirem inúmeros cursos específicos de multimídia e web). Isso gerou margem a
esta discussão que se estende até hoje: quem é o webdesigner? O que ele deve estudar? Qual a sua formação? Na

No mercado, antes da academia: a formação do
profissional de design para web

minha opinião, o Design para a Web é, na realidade, uma
especialização dentro do Design de Interfaces e deveria

Os especialistas afirmam que para se atingir a plenitude

ser ensinado dentro da formação tradicional do Design,

no design para web é preciso dominar os princípios funda-

após o ciclo básico comum à Design de Produto e Comu-

mentais que regem este campo do conhecimento. Por outro

nicação Visual. Neste cenário, os princípios fundamentais

lado, será necessário conhecer também as particularidades

do Design seriam ensinados no ciclo básico e as particu-

que permeiam o ambiente no qual aplicaremos tais conceitos.

laridades das interfaces (entre elas, a web), ensinadas na

Mas para que esse cenário se torne realidade e os

especialização", destaca.

Fonte:Webdesign, ano 4, n. 38, p. 30-37, fev. 2007.

