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Resumo 

O presente artigo tenciona discutir articulação da lógica do ciberespaço em projetos de 
design e como a interferência dos meios digitais modificam a concepção destes projetos. O 
estudo surgiu da observação na interface triádica artista gráfico/ferramenta/usuário, ora 
potencializando experiências sensoriais no sujeito, ora promovendo um afastamento e 
transformando usuário e designer, em simples espectador e executor de ações operacionais. 
Para tanto, pretende-se analisar a incorporação de elementos da sociedade computadorizada 
em manifestações estéticas (Gumbrecht) a partir da apresentação de projetos de design 
inspirados nesta cultura digital (Norman). O procedimento metodológico de caráter híbrido 
permite um levantamento, do tipo assistemático e exploratório, de produções visuais que 
envolvem a participação de dispositivos móveis digitais. 

Palavras-chave: cibercultura; artistas gráficos; dispositivo móveis digitais; experiência 

estética; design reflexivo 

 

Introdução 

O modo de viver da sociedade vem transformações com a evolução da web, a partir 

As mudanças na comunicação e no cotidiano dos indivíduos. O design4 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 esta pode residir nos database 

(banco de dados). 

 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Docente nos cursos de bacharelado e tecnólogo em Design Gráfico da UTFPR; Especialista em Comunicação Online, 
Marketing Digital e Publicidade Interativa pela UTP-PR; Bacharel em Desenho Industrial – habilitação Programação 
Visual pela UFPR, email: gracielaj@utfpr.br 
 
3 Docente da graduação e pós-graduação nos cursos correlatos à Comunicação & Marketing da FAE-PR, PUC-PR e UTP-
PR; Doutorando em Comunicação e Linguagens da UTP-PR; Mestre em Comunicação e Linguagens pela UTP-PR; 
Especialista em Marketing Integrado pela UNICENP-PR e Bacharel em Publicidade & Propaganda pela PUC-PR email: 
marcio.jokowiski@fae.edu 
 
4 Não é a intenção deste artigo 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. 
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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) 
 

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 desta 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 nomenclatura técnica para os 

desenvolvedores de sistemas computacionais, o termo ‘base de dados’ passou a ser 

ampliado e entendido como uma forma cultural da Sociedade Computadorizada, 

terminologia aplicada por Lyotard (1989). Dentro desse conceito, a ‘base de dados’ passa a 

abranger tudo que se refere ao modo de vida ao redor desta tecnologia. 

Este estudo repousa em alguns exemplos de designers que utilizam a ‘base de 

dados’ como uma possibilidade criativa, de concepção cultural e abrangente, no 

desenvolvimento de seus projetos. Foram observadas produções sem restrições quanto ao 

espaço onde foram criadas, buscando um entendimento geral desta peculiaridade em suas 

obras. Inseridas nas manifestações artísticas contemporâneas, duas formas de produção 

apresentam-se relativamente férteis : a Web Art e a Art Move. 5 A Web Art é uma forma de 

refletir sobre a sociedade que vive em torno dessa tecnologia, além de fazer com que o 

indivíduo não só contemple a obra, mas passe a interagir com a mesma e assim tenha a sua 

experiência sensorial ampliada. Embora a Art Move e a Web Art por vezes confundam-se, já 

que ambas trazem produções baseadas na sociedade contemporânea e utilizam aparatos 

tecnológicos, a Art Move carrega consigo a liberdade de movimento dos dispositivos 

móveis, completando a experiência artística com a ação do próprio usuário. 
 
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) 
 

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 
                                                
5 Web Art baseia-se no conceito amplo, é uma forma de manifestação artística que utiliza recursos da web na sua essência. 
Já a Art Move está relacionada com as mídias locativas, os dispositivos móveis e a sua exposição é em ambientes urbanos. 
Ambas são inspiradas na cultura e na sociedade tecnológica. 
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pesquisadora e designer visual Victoria Vesna6 é autora de projetos visuais criados a partir 

da estrutura de ‘base de dados’ que, à primeira vista, aparenta-se abstrata ou sem um valor 

visual atraente, mas quando transformada em construções visuais, são expostas como 

instalações, vídeos e ilustrações. Os estudos de Vesna foram importantes no 

desenvolvimento teórico e entendimento de outras produções inspiradas nos meios digitais. 

 

Dispositivos móveis: Fontes de inspiração para projetos visuais 

Conforme foram observados e descobertos os projetos visuais inspirados neste mudo 

digital, percebeu-se que alguns poderiam agrupar-se por características semelhantes, como 

o fluxo de navegação, as interações em rede e os dispositivos móveis. De um modo geral, o 

que os aproxima acaba sendo sua fonte inspiradora. No presente artigo o recorte limitou-se 

a projetos onde os ‘componentes’ digitais de saliência das respectivas obras, ou a fonte 

inspiradora das mesmas, são os dispositivos móveis. Nem todos os projetos têm este tema 

claramente identificado, às vezes encontra-se eclipsado por vários elementos, mas é 

passível de identificação quando a obra se sobressai por intermédio dos artefatos digitais. 

Não há aqui a pretensão de catalogar um número fixo de projetos, apenas indicar alguns 

exemplos que podem colaborar de alguma forma para a apresentação desta 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 

concepção criativa.  
 
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) 
 

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 um artefato ou um medium, ele é elemento condicionante 

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

situações a exposição está em lugares públicos, contudo a  inferência destes dispositivos no 

cotidiano do usuário tende a ser imediata. Lucia Santaella (1997) diz que as ferramentas 

                                                
6 Victoria Vesna é uma artista, professora e pesquisadora. Seu trabalho pode ser definido como pesquisa criativa 
experimental que trafega entre as disciplinas e as tecnologias. Suas instalações exploram as consequências das tecnologias 
de comunicação no comportamento coletivo e as percepções de mudança de identidade em relação à inovação científica. 
Victoria participou de exposições individuais, coletivas, além de colaborações em periódicos, publicações e palestras. 
Também é autora de livros que a abordam a estética de banco de dados e a arte na era da informação. 
(http://victoriavesna.com) 
 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 4 

também são artefatos, o que as 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. 

A fase atual do download do ciberespaço vincula mobilidade e localização, 
reforçando paradoxalmente o sentido dos lugares. Isso vai contra a ideia, difundida 
na fase do upload do ciberespaço e das mídias de massa, de que as novas 
tecnologias seriam desterritorializantes e apagariam o sentido de lugar, comunidade 
e espaço público. (MEYROWITZ, apud LEMOS, 2009, p.102) 

Ao pesquisar sobre a categoria dispositivos móveis, encontrou-se inúmeros projetos 

e percebeu-se que esse tipo de manifestação artística vem ganhado corpo, conforme se 

expande a utilização dos dispositivos pelos indivíduos. É inviável apresentar aqui todos os 

projetos encontrados, desta feita foram escolhidos os mais representativos, onde a reunião 

destes formam um conjunto demonstrativo do que foi visualizado por meio da pesquisa de 

observação pela internet. O que diferencia estes projetos são justamente as particularidades 

dod 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. Ken Hillis (2004) provoca a reflexão sobre os meios digitais, 

pois, ao mesmo tempo em que carregam fatores muito positivos e práticos, os dispositivos 

tecnológicos podem provocar significativas alterações no 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. 

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, p.175) 

Projeto Via Invisível 

No metrô da cidade de São Paulo, Fabio Fon e Soraya Braz7 instalaram um painel 

sensível à radiação dos smartphones 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. 

                                                
7 Projeto: “Via Invisível” - Inspiração: Os dispositivos móveis - Local de exibição: Estação do metrô de São Paulo - Ano 
de criação: 2011 - http://www.fabiofon.com/ 
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O resultado foi chamado de “Via Invisível”. Fabio Fon8 é web designer, observador de 

dispositivos tecnológicos contemporâneos e doutor em artes pela Universidade de São 

Paulo (USP). As instalações formaram o conjunto de nove pontos do metrô da Avenida 

Paulista, na cidade de São Paulo, 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 uma instalação de leds, onde as luzes piscavam conforme o 

número de smartphones 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) 
 

Os designers chamaram a atenção dos passageiros ao dar forma e cor para a 
radiação, tornaram visível algo oculto e fizeram os sujeitos pensarem sobre o uso dos 
dispositivos móveis. 

Figura 1 - Via Invisível 

 

 

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

                                                
8“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/ 
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David Hockney9 é um designer britânico e artista consagrado em trabalhos com 

montagens fotográficas e pinturas. Aos seus 73 anos (2010), fez uma exposição de desenhos 

inspirados em iPhones e iPads10. Seus novos quadros são criados a partir de programas 

gráficos e são baseados na luminosidade da tela. Nenhuma impressão ou pintura à 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 nestes projetos é a passagem da pintura em tela para a arte nos 

dispositivos móveis, de maneira a valorizar as qualidades físicas destes aparelhos. Neste 

momento, Hockney faz com que a função principal do smartphone seja a exposição de sua 

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

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

ruptura entre o artefato 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 2 - Exposição da Arte de Hockney em Ipads 

 

Fonte: Disponível em www.designboom.com/art/david-hockney-me-draw-on-ipad 
                                                
9 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 - 
www.hockneypictures.com 
 
10 O iPhone e o iPad são, respectivamente, linhas de smartphones e tablets concebidos e comercializados pela Apple Inc. 
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Projeto A Mosca, da série Parasitas Urbanos 

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 possui um site 12 

onde expõe, por vídeos e fotos, os seus projetos. 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 

smartphones. 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 smartphones, assim como as ‘moscas-robôs’, entram em todos os lugares e 

transformam as rotinas das pessoas, tornando-se muitas vezes inconvenientes. Embora os 

smartphones ganhem entre seus usuários um alto grau de importância nas suas vidas, não 

deixam de ser apenas pequenas máquinas, assim como os robôs de Esparza. 
 

Figura 3 - Mosca-Robô 

 

Fonte: Disponível em http://www.parasitosurbanos.com/parasitos/mosfoto.html 

                                                
11“ Projeto: A mosca da série “Parasitas Urbanos” - Inspiração: Os dispositivos móveis - Local de exibição: 7ª Bienal do 
Mercosul - Anos: 2006 – 2009 
12http://www.parasitosurbanos.com/ 
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Discussão acerca de tela (s), janelas e frames 

No decorrer da observação dos projetos de design baseados na web, alguns pontos 

chamaram a atenção e valem a pena ser relatados. Os autores deste artigo tencionam a 

apresentar um prefácio de uma exploração iniciada com muitos lugares e não lugares ainda 

a serem observados e pesquisados mais profundamente. Uma ínfima parcela consta neste 

trabalho escrito, outras, por questões de pertinência e síntese serão abordadas em estudos 

futuros.  

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

passagem da arte da ‘tela para as telas’. A primeira interpretação deste termo, 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.’ A tela 

digital pode estabelecer uma relação com o sujeito13 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. 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 pelos quatros lados que se 

fecham, emoldurando-a. No discurso desse artigo, no entanto, vai-se um pouco além no 

entendimento do frame e acompanha-se Gumbrecht quando este 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. (GUMBRECHT, 2006, p.59) 
 

O frame a que Gumbrecht se refere continua sendo um espaço delimitado, mas 

algumas vezes esse lugar está organizado entre ‘quatro’ paredes de um museu. Neste, o 

designer opta por reservar um ambiente bem específico que muitas vezes prepara o sujeito 

para receber a informação. Um frame então pode ser uma experiência sensorial que causa 

naquele sujeito uma sensação capaz de impactar aquele momento. Este conceito de 

Gumbrecht é a sustentação para a análise de uma produção artística contemporânea em que 

                                                
13 O termo utilizado nesse texto é emprestado da semiótica discursiva e dos textos de Gumbrencht (2010) 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. 
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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 apenas uma moldura que delimita uma imagem, quando utilizada apenas como modo de 

exposição. 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 separa da sua 

realidade cotidiana e o faz parar um tempo para observar. 

Em alguns projetos, esse frame alarga-se e eles 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. A sua atmosfera, os seus sons, seus odores invadem o projeto da mesma maneira 

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

mobiles conectados à web promovem 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 

proporcionam um estranhamento, faz o indivíduo ‘concretizar’ conceitos que dantes eram 

totalmente abstratos e assim proporciona um entendimento de como esses objetos do 

ciberespaço estão sendo incorporados na sua vida real. 

Qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na 
cibercultura deve ser fundada em uma análise prévia da mutação contemporânea da 
relação com o saber. Em relação a isso, a primeira constatação diz respeito à 
velocidade de surgimento e de renovação dos saberes e savoir-faire. (...) A segunda 
constatação, fortemente ligada à primeira, diz respeito à nova natureza do trabalho, 
cuja parte de transação de conhecimentos não pára de crescer... Na terceira 
constatação: o ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam, 
exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas. (LÉVY, 1999, 
p.157) 

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

transeuntes, usuários de smartphone, em seus trajetos cotidianos em uma estação de metrô. 

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

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

indivíduos. 
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, 
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maquiando sua natureza essencial de objetos recicláveis, justificados pelas saturação 
e apagamento das particularidades? (BEIGUELMAN, 2005) 
 

Percebe-se nestas obras uma grande utilização do design reflexivo que, mais do que 

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

sentimentos, afetos e assim consegue uma comunicação com o observador.  
 
Fatores ergonômicos e de usabilidade são estudados pelo design, que busca sempre 
aplicá-los da melhor forma possível, gerando benefícios aos usuários que vão desde 
conforto até a eficiência de uso de dispositivos que possibilitem a tais usuários 
realizar suas tarefas. Trabalhar com a percepção humana é uma das formas de 
conhecer o modelo mental de usuários de produtos, inclusive de sistemas 
informatizados. Reconhecer de que forma eles decodificam as informações que 
recebem, comparam com as representações previamente armazenadas no cérebro, 
tomam decisões sobre as respostas que consideram apropriadas é de suma 
importância para conhecê-los ou reconhecê-los enquanto usuários.(CUSTÓDIO e 
SILVA, 2009, p.181) 
 

Norman (2004) relacionou três níveis de interação do usuário com o design, o 

primeiro nível é o visceral, no qual o que prevalece é a aparência do produto. Esta pode 

causar sensações positivas ou não e depende das percepções naturais inatas no indivíduo. O 

segundo nível é o comportamental, onde impera a funcionalidade e a usabilidade do 

produto final em detrimento da aparência. 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. Neste sentido, a tela digital é mais do que uma moldura, mas um 

frame que envolve o usuário e provoca experiências. 
 
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) 
 

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

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

realizados enquanto a obra está exposta e tudo é deixado à disposição, em sites na nuvem14. 

A intervenção artística muitas vezes completa-se com a sua exposição na web, assim os 

                                                
14 O conceito de computação em nuvem (cloud computing) refere-se à capacidades de armazenamento de dados que 
podem ser acessados de qualquer lugar, a qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas ou de 
armazenar dados. 



 
Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XXXVII	  Congresso	  Brasileiro	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  –	  Foz	  do	  Iguaçu,	  PR	  –	  2	  a	  5/9/2014 

 
 

 11 

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. 

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 

smartphones é uma forma de alerta sobre a relação entre um indivíduo e seu dispositivo 

móvel. Aqueles criados para serem visualizados no próprio aparelho encontram o desafio de 

competirem com inúmeras funções que os dispositivos móveis disponibilizam. David 

Hockney leva as suas obras para serem expostas em museus, embora a sua produção esteja 

à disposição na internet. As mostras deste artista gráfico pelos museus reconhecidos do 

mundo têm chamado atenção do público para a sua produção. 

 

Considerações Finais 

A grande maioria dos projetos analisados utiliza a base de dados na sua produção. 

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

informação especificamente para o projeto e normalmente a mesma é disponibilizada para o 

público na rede. Espera-se que a partícipe da experiência procure por um registro deste 

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

anterior. 

A intenção de uma obra artística visual é trazer para um plano concreto algo que 

existe em campos invisíveis e provocam sensações. A produção de presença nesses tipos de 

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

instigá-lo. Este texto 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 dessa sociedade 

computadorizada acabou por deixar encoberta, 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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