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RESUMO	  
 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso em Design Visual 

apresenta a pesquisa do referencial técnico, conceitual e metodológico que 

compõe a fundamentação teórica de um projeto de publicação digital para 

dispositivos móveis voltado à apreciação de arte.  

 

A segunda parte do trabalho dedica-se ao relatório de 

desenvolvimento  da revista Têmpora, publicação digital com o objetivo de gerar 

maior visibilidade à arte contemporânea produzida no Brasil. O piloto do projeto 

é uma edição que tem como artista-tema o escultor Mauro Fuke. 

                   

 

 

Palavras-chave:  publicações digitais, dispositivos móveis, suporte digital, 

design editorial, arte contemporânea. 
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ABSTRACT	  
 

 

The following final thesis for the degree program in Visual Design 

presents the research of the technical, conceptual, and methodological works 

that compose the theoretical basis for a project on digital publications for 

mobile devices, with a focus oriented towards the appreciation of art. 

 

The second part of the work is dedicated to a report on the general 

development of the project, Têmpora Magazine, a digital publication whose 

purpose is to generate greater visibility of contemporary art produced in Brazil. 

The project’s pilot is an issue of the magazine featuring the sculptor Mauro 

Fuke. 

 

 

 

Keywords:  digital publishing, mobile devices, digital platform, editorial 

design, contemporary art. 
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1	  INTRODUÇÃO	  E	  JUSTIFICATIVA	  
 

 

A crise de lucratividade da comunicação impressa industrial 

decorrente das transformações sociais e tecnológicas da contemporaneidade é 

um tema que tem motivado estudos e investimentos em novas linguagens e 

plataformas de comunicação. Entre essas transformações, a mais significativa 

tem sido a ascensão da internet e do uso de dispositivos móveis nos últimos 20 

anos. Publicações importantes, preocupadas com a tradução da linguagem do 

papel para a grande gama de possibilidades da Internet 2.0, tem se preocupado 

em novas formas de narrativas na transição para as plataformas digitais. 

 

Desde o surgimento dos primeiros aparelhos celulares nos anos 70, 

dispositivos de tecnologia móvel tem adquirido cada vez mais funcionalidades e 

relevância na construção da sociedade. Hoje, esses aparelhos são uma 

importante ferramenta de comunicação interpessoal e de consumo de 

informação. 

 

No Brasil, a taxa de adesão às novas tecnologias móveis pela 

população apresenta padrões muito acima da média mundial. Em reportagem 

publicada pela Exame (2013), a empresa de serviços e consultoria financeira 

Morgan Stanley aponta o país como o quarto no mundo em número de 

smartphones. De acordo com pesquisa publicada pelo portal eMarketer (2014), 

houve um crescimento de 43% na base de usuários na América Latina entre 

2012 e 2013, número impulsionado pelos usuários brasileiros. Além disso, 

prevê-se um crescimento de 38% no número de usuários de celulares 

inteligentes no Brasil para o ano de 2014. Até 2017, o país terá 70,5 milhões de 

usuários de smartphones em uso. 

 

Incontestável é a influência dessas tecnologias na vida 
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contemporânea.  Já na década de 90, Pierre Lévy (1993) escrevia sobre as 

mudanças estruturais na cultura e no conhecimento. Segundo o filósofo da 

cultura virtual, qualquer reflexão acerca da cultura contemporânea e de seus 

desdobramentos futuros deve levar em consideração a influência da 

informática. Assim, firma-se a necessidade da compreensão dos meios 

eletrônicos na construção de interfaces — criativas ou técnicas, nas diversas 

áreas do conhecimento em  âmbito público ou corporativo — que provocam 

mudanças e modelam outras formas de viver, subvertendo modos e hábitos de 

sociedades anteriores (DOMINGUES, 2003). 

 

Na indústria de publicações, o impacto da adesão dessas tecnologias 

pela população pode confundir-se com o efeito que os tipos móveis de 

Gutenberg (figura 1) causaram na década de 1450 na maneira de reproduzir os 

livros. Entretanto, essa comparação não se aplica em termos estruturais, pois 

livros manuscritos e livros confeccionados em oficinas tipográficas baseiam-se 

nas mesmas estruturas fundamentais (CHARTIER, 1998).  O paradigma da 

construção dos livros medievais, modernos ou mesmo contemporâneos 

manteve-se a mesma: o agrupamento de folhas dobradas em cadernos, 

costurados entre si e protegidos por uma encadernação. A lógica da 

distribuição das informações também manteve seus elementos de identificação 

fundamentais como paginação, numeração, índice e sumários. 

 
A inscrição do texto na tela cria uma distribuição, uma organização, 

uma estruturação do texto que não é de modo algum a mesma com a 

qual se defrontava o leitor da Antiguidade ou o leitor moderno e 

contemporâneo do livro manuscrito ou impresso, onde o texto é 

organizado a partir da sua estrutura em cadernos, folhas e páginas. O 

fluxo sequencial do texto na tela, a continuidade que lhe é dada, o fato 

de que suas fronteiras não são mais tão radicalmente visíveis, como no 

livro que encerra, no interior de sua encadernação ou de sua capa, o 

texto que ele carrega, a possibilidade para o leitor de embaralhar, de 

entrecruzar, de reunir textos que são inscritos na mesma memória 
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eletrônica: todos esses traços indicam que a revolução do livro 

eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material do 

escrito assim como nas maneiras de ler. 

(CHARTIER, 1998, p. 13) 

 
 

 

Figura 1 — Prensa tipográfica e tipos móveis. Fonte: www.eltville.de (abril, 2014) 

 

Nas áreas da visualidade e design, essa reestruturação é 

especialmente relevante. Diversas publicações e aplicativos tem implementado 

novas possibilidades que extrapolam o formato de leitura de textos e 

visualização de imagens. Nesses produtos, a integração de texto, imagem, som 

e interação em um ambiente hipertextual permite ao leitor uma experiência até 

então limitada pelo suporte impresso. 

 

Como exemplo prático das mudanças que as empresas de 

comunicação têm tomado em relação às novas linguagens e padrões de 

consumo cabe citar o caso da Pitchfork, publicação estadunidense voltada à 

crítica e comentários musicais, notícias sobre música e entrevistas com 

artistas, de grande influência no setor. Com o intuito de ser a maior e mais 

respeitada publicação sobre música no mundo, a empresa tem investido na 

expansão de seus festivais musicais, no lançamento de uma revista-aplicativo 

semanal, em uma publicação impressa trimestral e em inovações tecnológicas 
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em seus websites, boa parte desses investimentos destinados à seção Cover 

Stories. 

 

As Cover Stories são reportagens especiais publicadas no website da 

empresa que tem como inspiração as revistas impressas, através do amplo uso 

de imagens e layouts visualmente agradáveis, e o perfil interativo da tecnologia 

digital. Chris Kaskie, presidente da Pitchfork, descreve o projeto como uma 

tentativa de otimizar a apresentação de longas narrativas digitais (CARDEW, 

2014). 

 

As matérias do Cover Stories são, em sua maioria, perfis de músicos 

e bandas (figura 2) ou reportagens extensas sobre a indústria fonográfica. Um 

dos diferenciais do formato é a influência do tema sobre a apresentação visual 

da narrativa. Dessa maneira, a cartela de cores, os elementos tipográficos, as 

ilustrações e qualquer outro elemento visual tende a ter uma aproximação com 

a estética do próprio artista abordado pela editoria. 

 

 

Figura 2 — Cover Stories Pitchfork. Fonte: www.pitchfork.com (maio, 2014). 
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Das funcionalidades enriquecedoras de experiência, a interatividade 

é a mais relevante, pois potencializa a expressão, comunicação e apreciação 

em arte. No campo pedagógico, é um mecanismo que amplia a aparato de 

recursos e possibilita uma percepção de mundo mais ampla. Esse cenário, 

entretanto, só é eficiente quando as tecnologias são empregadas de maneira a 

gerar uma experiência relevante ao conteúdo abordado. 

 

As possibilidades do suporte digital desafiam o professional do 

design na construção da experiência do usuário com o aparato visual-sonoro-

motor. Para Machado (2011), os meios eletrônicos representam o local de 

convergência de todos os ”novos saberes e das sensibilidades emergentes que 

perfazem o panorama da visualidade”. O designer depara-se com a constante 

evolução das ferramentas eletrônicas e com isso a apresentação desses 

mesmos aparatos, principalmente os visuais. A imagem evolui a cada avanço 

tecnológico e com ela os paradigmas de percepção podem transformar-se.  

 

Por meio dessa reflexão sobre questões nas áreas da visualidade e 

tecnologia, percebe-se a relevância do tema escolhido para o presente 

trabalho. A capacitação do indivíduo para a leitura de um discurso visual é fator 

determinante no entendimento de símbolos e significados inerentes às trocas 

culturais da sociedade contemporânea. 

 

Apesar do desafio de acompanhar as constantes mudanças na 

linguagem e nas possibilidades do suporte digital, o que permanece tendo 

importância inalterável para a experiência do usuário é a mesma mudança 

estrutural citada anteriormente. Assim, o hipertexto e o suporte interativo são 

as ferramentas que podem proporcionar uma leitura exploratória e não linear 

que possibilitará um maior envolvimento e engajamento do usuário. Por outro 

lado, o uso da tecnologia não garante o atingimento dos objetivos de 
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determinado projeto digital. A simples aplicação dessas possibilidades é, se 

limitada a suas funções, apenas uma redistribuição sofisticada dos elementos 

clássicos de um projeto editorial. Dessa maneira, o conteúdo passa a ser de 

extrema importância no momento do projeto, pois é ele quem vai ditar a 

relevância ou justificar a pertinência de qualquer mídia rica aplicada ao 

produto. O conteúdo, antes de mais nada, deve justificar o suporte.  

 

A exemplo disso, cabe mencionar o projeto Biophilia (figura 3). 

Lançado em 2011, Biophilia é um projeto musical e o oitavo álbum de estúdio da 

cantora e artista visual islandesa Björk. O projeto é composto por mídias 

habituais da indústria fonográfica — Compact Disc (CD), Long Play (LP, ou disco 

de vinil) e disponível para download em sites de comércio de músicas — e por 

uma série de aplicativos digitais interativos para tablets que o fizeram o 

primeiro projeto nesse modelo.  A cantora descreve o projeto como uma 

coletânea multimídia, envolvendo música, aplicativos, Internet, instalações e 

performances ao vivo (YOUNG, 2011). 

 

A base — tela inicial — do aplicativo consiste em uma galáxia repleta 

de estrelas, onde as canções do álbum são representadas por versão coloridas 

e brilhantes dessas estrelas. Ao tocar em cada uma delas, o usuário tem 

acesso a um mini-app onde ele pode ouvir e interagir com aquela música. Os 

gráficos, interações e animações de cada mini aplicativo refletem diretamente 

o tema da música e a linguagem visual central do projeto. Em uma delas, 

intitulada Virus, um close-up de células sendo atacadas por um vírus 

representa o que o designer do aplicativo, Scott Snibbe, descreve como um tipo 

de romance entre um vírus e uma célula e, como uma história de amor, o vírus 

ama tanto a célula que a destrói (ANTONELLI, 2014). A medida que a canção 

avança, os usuários podem optar por cessar o ataque do vírus que, se bem 

sucedidos, também cessa o desenvolvimento da música. Para que ela seja 
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tocada do início ao fim, o usuário deve permitir o ataque e a infestação 

completa da célula pelo vírus. 

 

 

Figura 3 — Telas do aplicativo Biophilia. Fonte: registro de telas feitas pelo autor. 

 

O projeto gerou tanta repercussão que tornou-se o primeiro 

aplicativo adquirido para o acervo do Museu de Arte Moderna de Nova York 

(MoMA). De acordo com Paola Antonelli (2014), curadora do museu, Biophilia é 

um projeto que reflete o interesse de Björk no processo colaborativo que 

incluiu artistas, engenheiros, músicos e o público. O sucesso do projeto atribui-

se em parte à reputação da cantora. Entretanto, é evidente a repercussão 

resultante do perfil inovador do produto e das relações entre a forma de 

narrativa, o conteúdo e o suporte digital. 

 

Com esse cenário em vista, o presente trabalho tem como proposta 

o desenvolvimento de um projeto para plataformas digitais voltado ao consumo 
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de conteúdo em arte que possibilite ao usuário a apreciação de maneira 

exploratória, onde o suporte seja afetado pelo conteúdo e o produto final seja 

uma extensão do próprio tema. 
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2	  OBJETIVOS	  

	  

2.1	  Objetivos	  Gerais	  
 

Desenvolver um projeto de publicação digital para dispositivos 

móveis que explore recursos de interação entre leitor, plataforma e conteúdo 

na apreciação de arte. 

 

2.2	  Objetivos	  Específicos	  
 

- Analisar e caracterizar o cenário de publicações digitais; 

- Compilar, analisar e definir o conteúdo da publicação; 

- Explorar funções e definir a ferramenta de desenvolvimento e 

publicação do produto; 

- Experimentar possibilidades hipermidiáticas e hipertextuais para o 

projeto; 

- Desenvolver um produto minimamente viável. 

 

	  

	  

	  
 

	  

	  
 
 



 
 
 

19 

3	  METODOLOGIA	  
 
 

3.1	  Construção	  do	  método	  
 
 

Existe uma variedade de abordagens e metodologias gerais de 

design que podem ser aplicadas para projetos específicos em experiência de 

usuário em interfaces digitais. Entretanto, em muitos trabalhos existe a 

necessidade de sobrepor técnicas e abordagens, a fim de alinhar os métodos às 

necessidades variáveis e particularidades projetuais. 

 

A base metodológica adotada para o projeto é a do design voltado ao 

usuário. Para Garret (2011), essa prática consiste em proporcionar ao usuário 

uma experiência atraente, eficiente, coesa e intuitiva. O conceito implica em 

levar o usuário em consideração durante todas as etapas do projeto e tomar 

decisões priorizando-o. Para o presente projeto considera-se também o caráter 

experimental da proposta. Dessa maneira, decisões que seriam exclusivamente 

tomadas sobre o viés do design centrado no usuário podem ser reavaliadas sob 

o argumento de exploração e investigação da interação usuário-suporte. 

 

A organização das tarefas baseia-se na abordagem proposta por 

Unger e Chandler (2012) para projetos de experiência de usuário, o modelo em 

cascata (figura 4). Para os autores, esse modelo fundamenta-se na ideia de que 

as etapas de um projeto devem ser tratadas como fases distintas, onde a 

aprovação de uma etapa se faz necessária para iniciar a etapa subsequente. 

Por exemplo, em um projeto segmentado em cinco fases principais, sendo elas, 

em ordem, planejamento, definição, desenvolvimento, implementação e 

lançamento, a fase que corresponde à construção do projeto — etapa de 

implementação — não deve ser considerada até que os conceitos visuais e de 

interação estejam devidamente detalhados, especificados e, em um ambiente 
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empresarial, documentados, aprovados e assinados pelos stakeholders — 

etapa de desenvolvimento. 

 

 

Figura 4 — Modelo Cascata. Fonte: Autor. 

 

Apesar de eficiente e amplamente usado em projetos de produtos 

digitais e experiência de usuário, o modelo cascata básico apresenta uma 

rigidez que dificulta a reavaliação e redefinição de decisões tomadas em etapas 

precedentes àquela em execução. Se novos requisitos surgirem na etapa de 

desenvolvimento, existe a necessidade de alterar a documentação das etapas 

de planejamento e definição. Esse aspecto burocrático do modelo cascata pode 

gerar atrasos no cronograma e complicações em etapas avançadas 

 

Para melhor contemplar o escopo do presente projeto e as 

circunstâncias de seu desenvolvimento — trabalho acadêmico de conclusão de 

curso não implica aprovação de gerentes ou outros membros de equipe —, 

definiu-se uma flexibilidade para o modelo cascata básico, mesclando a ele 

elementos de uma abordagem mais fluida, a metodologia ágil.  

 

A abordagem ágil permite que algumas etapas aconteçam 

simultaneamente e que versões do produto digital possam ser lançadas, 

testadas e modificadas a um ritmo mais rápido. Essa metodologia foca mais na 

constante melhoria do produto e menos na documentação detalhada e 

aprovações formais (Unger; Chandler, 2012).  
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O Lean UX é um tipo de abordagem ágil que considera as versões do 

produto digital não como uma simples versão funcional, mas como a 

representação de uma hipótese a ser testada pelo público. Dessa forma, esse 

modelo concilia parte da documentação referente à pesquisa de usuário do 

modelo cascata com o estilo de rápida prototipagem — desenvolvimento do 

produto minimamente viável — de uma metodologia ágil. 

 

O conceito de produto minimamente viável — ou MVP, da sigla em 

inglês — fundamenta-se no ciclo construir-medir-aprender, onde o produto 

pode ser lançado assim que tiver a funcionalidade básica para ser testado pelo 

público e, então, melhorado constantemente. A medida que o ciclo é 

completado e repetido, o produto torna-se cada vez mais relevante para o 

público e ocasionalmente será mais robusto. 

 

Para o presente projeto, optou-se por uma abordagem mista do 

modelo cascata e do método ágil Lean UX. Dessa forma, manteve-se as etapas 

de planejamento e definição, a fim de contemplar as exigências da construção 

do relatório da fundamentação teórica e do desenvolvimento do produto e da 

importância das etapas de pesquisa de usuário e estratégia de conteúdo para a 

prototipagem do produto minimamente viável. A figura 5 representa o modelo 

final, com as ferramentas citadas. 
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Figura 5 — Metodologia de projeto. Fonte: adaptado de Unger e Chandler pelo autor, 2012. 
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4	  FUNDAMENTAÇÃO	  TEÓRICA	  
 

4.1	  Design	  Gráfico	  
 

O Design Gráfico é uma atividade profissional do campo da 

comunicação visual. O termo foi cunhado pelo designer de livros William 

Addison Dwiggins, em 1922, para descrever as atividades de alguém que trazia 

ordem estrutural e forma visual à comunicação impressa (MEGGS, 2009).  

 

O designer gráfico contemporâneo, entretanto, é um profissional que 

atua em diversas áreas, incluindo projetos de identidade visual, 

desenvolvimento de publicações (livros, jornais, revistas), criação de peças de 

publicidade (cartazes, campanhas, anúncios), planejamento de interfaces 

digitais (websites, aplicativos), projeto de embalagem para produtos e outras 

atividades que exijam planejamento técnico e olhar crítico nas áreas da 

visualidade. A atuação do profissional do design gráfico pode limitar-se a uma 

dessas especialidades mas, costumeiramente, a prática projetual ocorre entre 

elas, na execução de projetos que orbitam entre a estruturação de sistemas e 

seu planejamento gráfico de maneira multidisciplinar. 

 

O presente trabalho ocorre dessa maneira pois não limita-se a um 

projeto editorial clássico, mas a uma combinação entre o design de 

publicações, a estruturação de interfaces digitais e ao planejamento da 

experiência do usuário.  

 

4.2	  Design	  de	  publicações	  
 

O design editorial é uma especialidade do design gráfico que lida 

com projetos de todo o formato de publicações. Entre esses formatos, os mais 
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comuns são os livros, os catálogos, os jornais e as revistas. De acordo com 

Timothy Samara, eu seu Guia de Design Editorial: 

 
Publicações são aplicações extensas de texto e imagem e, como tais, 

implicam uma grande quantidade de questões que o designer deve 

considerar. Ao contrário dos itens de formato únicos, como cartazes 

ou anúncios, até mesmo documentos singulares contendo de 8 ou 12 

páginas exigem que os designers se concentrem nas questões 

decorrentes da leitura extensa: organizar grandes volumes de 

conteúdo em pacotes de informações relacionadas; trabalhar a 

tipografia para que seja confortavelmente legível ao longo de diversas 

páginas, mas mantendo a leitura vivaz o suficiente para envolver o 

leitor; estruturar partes de páginas e seções para acomodar uma 

variedade de conteúdo, seja ele baseado em imagens ou em texto; e 

integrar as imagens à tipografia para obter uma forma unificada e 

construir uma comunicação que é maior que a soma de suas partes. 

(SAMARA, 2011) 

 

No campo editorial impresso, projetos de publicações em geral 

costumam envolver o trabalho de editores, designers e produtores gráficos 

(BALKWILL; DAVIES, 2011).  Entre as funções dos editores, mas não limitando-

se a isso, estão a triagem dos textos disponibilizados pelos autores, a 

averiguação de dados e a correção de erros ortográficos e gramaticais. Em 

companhias de grande porte, a função dos editores pode estar segmentada em 

departamentos com as mais variadas incumbências, desde edição de conteúdo 

— atuando no refinamento de textos e seleção de imagens —, revisão e 

gerenciamento — setor que acompanha as demais etapas do processo de 

publicação.  

 

Enquanto o trabalho dos editores está voltado ao aperfeiçoamento do 

conteúdo textual de um livro ou publicação, o designer foca nos aspectos 

visuais e em seu impacto (BALKWILL; DAVIES, 2011). O papel do designer 

gráfico, seja ele parte da equipe de publicação ou um designer freelance 
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instruído pelo briefing  do projeto, inclui a conceituação visual do produto 

editorial, que deve estar diretamente relacionada ao tema do projeto. Em 

termos de fontes visuais, o conteúdo é seu próprio conceito e vice-versa; o 

conceito é a fonte fundamental para tudo o que o designer fizer com ele 

(SAMARA, 2011). Entre outras atividades práticas do profissional do design 

editorial estão o planejamento do layout das publicações, o projeto da capa, a 

criação, seleção ou comissionamento de fotografias e ilustrações e o 

acompanhamento técnico na etapa de produção gráfica. 

 

A etapa de produção gráfica é o último estágio em um workflow 

habitual de publicações impressas. Após o projeto editorial estar pronto — 

finalizado e revisado por editores, gerentes e/ou clientes —, ele é encaminhado 

para impressão de provas e, uma vez aprovadas, para a produção final. 

 

Os estágios descritos — edição, design e produção — sugerem o 

processo básico desde a concepção de um produto editorial até a sua existência 

física em um ambiente industrial no setor tradicional das publicações 

impressas.  

 

Como mencionado anteriormente, a introdução da informática, da 

Internet e de novas tecnologias — como as dos dispositivos móveis — resultou 

em uma reestruturação na distribuição e organização dos textos nos suportes 

digitais. A edição, é claro, foi afetada pela nova gama de possiblidades de 

mídias e formatos e lida com o desafio constante de acompanhar, entender e 

tomar decisões em um mercado ainda jovem e, consequentemente, em 

formação. Entretanto, essa revolução foi especialmente impactante para os 

processos relacionados ao design e à produção desses produtos editoriais 

fundamentados em dados binários. Para melhor entender esses novos 

desafios, cabe uma análise do histórico das tecnologias da leitura em tela e um 
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levantamento dos formatos disponíveis e em desenvolvimento na indústria das 

publicações digitais. 

 

4.3	  Formatos	  de	  publicações	  digitais	  
 

A tecnologia para o desenvolvimento e disponibilização de 

publicações digitais existe desde a década de 70, com o Projeto Gutenberg — 

uma biblioteca virtual de textos eletrônicos desenvolvida em 1971. Ainda em 

funcionamento, seu acervo conta atualmente com mais de 38.000 títulos de e-

books gratuitos disponíveis para download (SMITH, 2012). Em termos de 

produto digital para o consumo, as publicações digitais consolidaram-se como 

formato no início dos anos 2000. Atualmente, existem vários formatos de 

ebooks com diferentes características de empacotamento e publicação, 

incluindo o PDF, desenvolvido pela Adobe Systems, empresa multinacional 

americana do ramo de programas para computador. Nesse formato, a tradução 

do conteúdo impresso para o digital é literal: as páginas preservam as mesmas 

características em ambos os suportes. Softwares gratuitos disponibilizados 

para a leitura do formato .pdf permitem sua visualização em qualquer 

computador ou dispositivo móvel.  

 

Outras empresas, interessadas nessa nova possibilidade 

mercadológica, desenvolveram sistemas de publicação próprios, dificultando a 

escolha entre essas ferramentas pelo escritor, designer ou editora. Essa 

fragmentação do mercado também refletiu em um aumento da variedade de 

dispositivos móveis e programas ou aplicativos para a leitura dos diferentes 

formatos agora disponíveis. 

 

Esses novos formatos fundamentaram-se em um sistema 

desenvolvido no fim da década de 90 para que editores pudessem 
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disponibilizar, em um único documento, o que seria a base para diferentes 

programas e dispositivos. O formato, nomeado Open eBook (OEB), estruturava-

se nas linguagens de código XHTML e CSS, em elementos multimídia e em um 

esquema XML para a listagem das partes que compunham o e-book, como capa 

e sumário (HALL, 2013). 

 

A estrutura do OEB continuou desenvolvendo-se e dando origem a 

outros formatos. Apesar de muitos deles ainda estarem em circulação, apenas 

dois tornaram-se dominantes e realmente relevantes no mercado de 

publicações digitais atual: o EPUB e o Mobi. Ambos são muito semelhantes 

entre si e permitem projetos com conteúdo dinâmico, isto é, o documento 

adapta-se automaticamente ao tamanho da tela do dispositivo de leitura em 

que será visualizado — diferentemente do PDF e sua necessidade do uso de 

zoom decorrente da adaptação literal para diferentes plataformas. Além disso, 

esses formatos possibilitam ao usuário configurações de acessibilidade e 

personalização da leitura, como modificação da família tipográfica e tamanho 

de fonte, do espaçamento entrelinhas, das cores do fundo de tela e do texto, do 

modo de exibição (simulação de livro impresso) e outros parâmetros. Esses 

recursos estão atrelados às informações dos documentos, mas dependem que 

o programa ou aplicativo de leitura tenha essas opções disponíveis ao usuário.  

 

Um problema dos formatos EPUB e Mobi diz respeito à exibição de 

imagens: ambos os formatos podem apresentar fotos ou ilustrações em escala 

de cinza mas, por conta do documento ser dinâmico, podem ocorrer 

deslocamentos no momento da reprodução do conteúdo. Além disso, ambos os 

formatos são limitados em termos de recursos gráficos e de interação em 

geral.  
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Para resolver esses problemas, desenvolvimentos recentes na área 

da publicação digital tem focado numa maior flexibilidade dos formatos e numa 

ampliação dos elementos multimídia compatíveis com esses sistemas. 

Aprovado no ano de 2011 e lançado em 2012, a terceira versão do EPUB, 

baseada na linguagem HTML5, é uma grande aposta no ramo. A expectativa 

sobre as novas especificações do EPUB3 gira em torno das possibilidades de 

criação de layouts mais complexos, inserção de mídias e interações mais 

sofisticadas. Por se tratar de um formato ainda muito recente, nem todos os 

dispositivos podem reproduzi-lo. 

 

Um problema adicional sobre formatos de publicações digitais diz 

respeito à apropriação de extensões exclusivas para diferentes sistemas, como 

fazem a Amazon — no reader Kindle — e a Apple — no sistema operacional iOS. 

Essa questão gera um problema ainda maior para os designers e editores que, 

para assegurar-se que seus conteúdos, ferramentas e elementos multimídia 

sejam reproduzidos de maneira otimizada em todos os suportes, devem testar 

e adaptar suas publicação para os diferentes dispositivos disponíveis no 

mercado. 

 

Outro formato popular no setor digital, o Folio (ou revista interativa) 

é amplamente utilizado para desenvolvimento de publicações digitais, pois 

permite uma variedade de interações e elementos multimídia que não podem 

ser alcançadas por outros formatos — com exceção do EPUB3. Quem lidera o 

mercado e possui uma ferramenta exclusiva para o desenvolvimento desse 

formato é a Adobe, através de seu sistema DPS (Digital Publishing Suite), que 

permite a designers e editores a criação de layouts e interações sofisticadas 

sem a necessidade do conhecimento em código de programação. O folio 

também difere dos outros formatos pois é exclusivo para tablets e 

smartphones dos sistemas iOS e Android. Isso é, publicações geradas nesse 
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formato não podem ser reproduzidas em leitores digitais como o Kindle da 

Amazon ou o Nook da Barnes & Noble. A Figura 6 mostra a disponibilidade de 

leitura entre dispositivos, formatos e recursos nas publicações digitais. 

 

 

 

Figura 6 — Compatibilidade entre formatos e dispositivos. Fonte: Adaptado de Burke, 2012. 

 
 

Entre os formatos de desenvolvimento e publicação de revistas 

digitais abordada, optou-se por trabalhar com a extensão folio. Os motivos da 

decisão basearam-se em aspectos cruciais para o projeto, como a versatilidade 

de formatos de inserção do conteúdo, a facilidade de uso sem a necessidade de 

programação, a compatibilidade com os dispositivos e a aderência ao formato e 

tema da publicação. 
 

 A ferramenta usada como base para a criação da publicação — a 

Digital Publishing Suite surgiu com a atualização da suíte CS5.5 de softwares 

de criação e edição gráficas da Adobe. A plataforma opera em duas frentes: 

criação e publicação. Através de uma extensão para o software de editoração 

InDesign, a ferramenta possibilita a inserção de interações determinadas para 

dispositivos móveis. A resposta se dá através de uma lógica de sobreposição de 

estados de tela – como camadas –, onde o usuário pode ativar, desativar, 
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revelar, ocultar e manipular grupos desses estados. Além dessa plataforma, foi 

utilizado conhecimentos de programação em HTML5. 

 

4.4	  Dos	  e-‐readers	  aos	  tablets	  
 

Os primeiros títulos de publicações digitais surgiram no mercado no 

início dos anos 2000. Esses produtos eram, em sua maioria, livros 

disponibilizados exclusivamente em PDF ou nos primeiros formatos de e-book. 

Até aquele momento, não existia no mercado nenhum dispositivo com a função 

atribuída à leitura digital e, por esse motivo, esses livros eram visualizados 

predominantemente em computadores e laptops.  

 

Essa forma de leitura contrariava o mercado dominante, as 

características que constituía o livro-objeto e a maneira como os leitores 

usavam-no. O livro impresso é geralmente leve, o que permite que seja 

carregado e lido em qualquer lugar. Por ser portátil, pode ser emprestado e 

seu preço o faz uma opção de presente acessível. Em termos de design, suas 

páginas permitem layouts flexíveis e sofisticação no uso de materiais quando 

necessário. O computador emite luz e a leitura na tela é potencialmente 

cansativa se comparada à leitura de texto no papel opaco. Por esses motivos, 

criou-se a necessidade de um produto para leitura que se aproximasse do livro 

impresso em termos de preço e portabilidade (HALL, 2013). Por volta da 

metade da década de 2000 houve um aumento no desenvolvimento de 

dispositivos móveis projetados especificamente para leitura, os e-readers. 

Esses novos suportes traziam em si a tecnologia e-ink, que dispensava a 

emissão de luz como acontecia nos computadores e laptops até então utilizados 

para a reprodução dos livros, gerando assim uma economia considerável no 

uso da bateria e possibilitando maior conforto visual durante a leitura. 
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A aproximação dos primeiros e-readers (figura 7) com os livros 

impressos aconteceu em termos estruturais e de conteúdo. Curiosamente, o 

tamanho de tela desses dispositivos era igual ou muito próximo do tamanho 

mais usual de livros e a tecnologia e-ink possibilitava uma opacidade que 

imitava o papel. Essas tecnologias buscavam uma simplificação e otimização da 

leitura de romances, contos, artigos de jornais e qualquer publicação 

fundamentada em textos, exatamente como nos livros impressos (HALL, 2013). 

Por conta dessa tradução tecnológica dos paradigmas bem sucedidos de leitura 

proporcionado por séculos de desenvolvimento editorial impresso, o e-reader 

foi muito bem recebido pelo mercado. Somado a isso, as características 

próprias ao suporte relativas à digitalização dos dados — capacidade de 

armazenar milhares de títulos, customização de tamanho de fontes, ferramenta 

de busca e marcação de palavras, — tornou esse tipo de dispositivo um sucesso 

de vendas. 

 

 

Figura 7 — Exemplo de e-readers. Fonte: Burke, 2012. 
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O e-reader foi fundamental para a criação e desenvolvimento do 

segmento de mercado das publicações digitais, mas limitava-se a um formato 

padrão e pouco versátil de conteúdo destinado e a um nicho de leitores antes 

consumidores de livros impressos. Com o surgimento dos smartphones (figura 

8), em 2007, a possibilidade de se ter diversas funcionalidades, inclusive 

aquelas dos e-reader, em um aparelho ainda mais portátil determinou um 

segundo momento para o desenvolvimento do setor. Enquanto aqueles leitores 

assíduos continuariam dispostos a adquirir um dispositivo destinado 

exclusivamente à leitura, a tecnologia atrelada ao smartphone e sua ainda 

maior mobilidade permitiria a expansão ainda maior do segmento. Apesar da 

tela dos celulares inteligentes serem potencialmente inferiores em termos de 

conforto visual ao ler, aqueles usuários que não tinham interesse em um 

aparelho destinado exclusivamente a leitura encontraram no smartphone uma 

ferramenta multitarefa e ainda mais prática. 

 

Além da praticidade constituída pelo surgimento do smartphone na 

leitura digital, outro fator de mudança iniciado por essa tecnologia foram os 

novos modelos de disponibilização de publicações digitais. Com a introdução do 

iPhone, em 2007, a Apple inseriu no mercado o modelo de aplicativos: cada 

programa, ferramenta ou conteúdo do aparelho é baixado e integrado ao acervo 

pessoal do usuário. Por trás disso, a lógica que impulsionou o mercado e a 

própria venda do iPhone é que quanto mais conteúdo, programas e aplicativos 

diversos estão disponíveis para um smartphone, mais atraente ele é. 
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Figura 8 — Exemplo de smartphones. Fonte: Autor. 

 

Um terceiro momento de importância no desenvolvimento do 

mercado de publicações digitais teve início com o lançamento dos primeiros 

tablets (figura 9) no começo da década de 2010. Enquanto e-readers 

apresentavam uma limitação na reprodução de layouts e elementos multimídia 

sofisticados por conta de sua simplicidade, os tablets eram capazes de 

reproduzir gráficos complexos em telas de tamanho e resolução muito maiores 

do que as dos smartphones. Esse cenário possibilitou o desenvolvimento visual 

das publicações digitais e, decorrente disso, desenvolveu o segmento de 

mercado das revistas interativas e dos livros de entretenimento. Esse aspecto 

motivou a decisão por projetar a publicação prioritariamente para esse tipo de 

dispositivo. 
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Figura 9 — Exemplo de tablets. Fonte: Autor. 

	  

4.5	  Design	  de	  interfaces	  
 

A terceira especialidade do design gráfico contemplada no presente 

trabalho diz respeito ao design de interfaces. Uma interface, em definições 

gerais, é a área de interação que intermedeia a comunicação entre o usuário e 

um sistema. O design de interfaces está presente em qualquer produto, físico 

ou digital, que necessite controle ou interação humana para que se inicie, 

configure ou execute sua função. 
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Para Garret (2011), o design de interfaces fundamenta-se na 

construção do sistema que intermediará a comunicação entre o usuário e o 

produto. O autor separa o design de interface para produtos digitais em duas 

atividades: o design de navegação e o design de informação. O primeiro 

consiste no projeto do percurso — número de interações — que o usuário deve 

executar para acessar o conteúdo em uma rede de informações organizada de 

maneira hipertextual. Em outras palavras, em design digital, a navegação é o 

arranjo de elementos de tela que permite ao usuário navegar pela arquitetura 

de informação. A arquitetura — ou design — de informação, por sua vez, 

consiste na criação da estrutura do produto digital através da distribuição e 

apresentação dos elementos informacionais de uma maneira que otimize o 

entendimento ou apreciação pelo usuário. Essencialmente, o termo aplica-se à 

maneira como descreve-se e entende-se a dinâmica do produto digital em 

relação à sua função, estrutura, categorização, interatividade, experiências de 

usuário, e design visual. (HALL, 2013). 

 

                      As interfaces digitais tem como caráter fundamental a 

possibilidade de interação pelo usuário. Como sugerido anteriormente, a 

interatividade — acompanhada pela hipermídia — é um dos elementos 

principais da redefinição das formas e processos psicológicos, cognitivos e 

culturais decorrente da digitalização da comunicação (FRAGOSO, 2001). Sobre a 

definição geral de interatividade, Pierre Lévy (1999) aponta que trata-se da 

participação ativa do beneficiário de uma transição de informação, mas 

argumenta que qualquer receptor de informação é um indivíduo ativo no 

processo, mesmo que seja decodificando ou interpretando esses dados. Dessa 

maneira, o autor sugere que o nível de interatividade de uma mídia ou de um 

dispositivo de comunicação pode ser graduado em relação à possibilidade de 

reapropriação e de recombinação material da mensagem por seus receptores, 

como pode ser observado no quadro que segue. 
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Figura 10 — Os diferentes tipos de interatividade. Fonte: Lévy, 1999. 

 
No quadro, o autor relaciona o que chama de dispositivos de 

comunicação — classificados pela abrangência em termos de participantes 

ativos — e a mensagem e sua potencial recombinação material.  Nos 

cruzamentos, Lévy categoriza as plataformas ou sistemas de comunicação de 

acordo com os critérios, o que inclui a inserção dos hiperdocumentos fixos, 

listados como difusão unilateral, com interrupção do fluxo informacional em 

tempo real. O presente trabalho tem como proposta o desenvolvimento de um 

produto digital que caracterize-se pelo mesmo modelo.   
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5	  O	  PRODUTO	  

	  

5.1	  Estrutura	  
 

Através da análise do cenário das publicações digitais e do 

entendimento de que o produto proposto — uma publicação digital voltada ao 

consumo de conteúdo de arte que possibilite ao usuário a apreciação de 

maneira exploratória — deva ser viável em um ambiente real, optou-se por 

uma melhor estruturação, pensando na sua disponibilização a longo prazo. 

Dessa forma, definiu-se o projeto como uma revista digital bimestral, com 

edições para tablets (sistemas android e iOS). O produto desenvolvido no 

presente projeto tem garantia de reprodução em iPads a partir do segundo 

modelo, lançado em 2011. Em tablets android, a disponibilidade varia de acordo 

com o modelo. Instruções de como acessar a versão online e relação de 

aparelhos testados encontram-se no capítulo 11. 

 

As edições da publicação são assinadas por um selo, a fim de manter 

uma linha editorial e agrupar os lançamentos nas plataformas de 

disponibilização desses produtos digitais. Cada edição trata de apenas um 

artista contemporâneo brasileiro e sua obra, a fim de gerar maior visibilidade à 

produção artística no país e permitir uma maior variedade de plataformas para 

esse tipo de divulgação. 

     

5.2	  Piloto	  
 

A edição desenvolvida no presente projeto trata-se de um piloto. Um 

piloto de uma publicação é o primeiro lançamento e tem como objetivo 

apresentar o produto ao cliente, sujeitá-lo a possíveis alterações para que, em 

um segundo momento, seja introduzido ao público em geral. Com a proposta de 
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ser uma plataforma de difusão de artistas contemporâneos brasileiros, o piloto 

da publicação tem como artista-tema o escultor porto-alegrense Mauro Fuke. 

 
 

5.3	  O	  Artista	  
 

Artista gaúcho, formado em Artes Visuais pelo Instituto de Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (IA - UFRGS), Mauro Fuke iniciou 

sua carreira na década de 80 e continua em atividade na concepção de obras 

artísticas, tendo como principal forma de expressão a escultura. Outras mídias 

em que o artista trabalha incluem mosaicos e objetos utilitários, como móveis e 

indumentária. 

 

Classificar o trabalho de Fuke em fases ou séries é difícil, visto que o 

artista desenvolve seus projetos em várias frentes. Entretanto, a recorrência de 

características e questões em suas obras garantem uma identidade geral para 

suas peças. Uma das características fundamentais que englobam sua produção 

e está presente desde seus trabalhos iniciais é preocupação com a ordem e a 

não-arbitrariedade nos parâmetros geradores de suas peças. Foi na 

combinação entre matemática e informática que o artista encontrou uma base 

sólida para a definição de medidas, sequências lógicas, dinâmicas de interação 

entre elementos das peças e entre o apreciador e sua arte. Para compreender 

a complexidade do raciocínio artístico de Mauro Fuke, é preciso perceber a 

existência de regras geradoras, baseadas em princípios geométricos, que dão 

sustentação a cada uma das peças e criam uma lógica interna às próprias 

obras (BOHNS, 2002). Em texto publicado em seu blog pessoal, Mauro Fuke 

comenta esse aspecto de seu trabalho: 

 
Faz alguns anos, tenho me confrontado com dois pólos 

aparentemente opostos - ordem e caos; ou mais precisamente rigor e 

imprevisibilidade. 
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Logo no início da minha trajetória, busquei na matemática um chão 

firme onde pisar, pois sentia falta de objetividade e rigor no meu 

trabalho e no cenário artístico. Me incomodavam a falta de 

parâmetros, o excesso de subjetividade e elementos. 

Uso a matemática para organizar todos os volumes do meu trabalho, 

a ponto do projeto ser praticamente uma tabela numérica. 

Ultimamente tenho me interessado pelas Teorias da Complexidade, 

principalmente a área de sistemas emergentes (sistemas complexos, 

que se auto-organizam, sem a necessidade de um comando central). 

A aplicação da matemática me levou a elaborar projetos cada vez 

mais precisos, usando softwares de modelagem 3D, juntamente com 

uma execução que sempre envolveu muita artesania. (...)  

(2006) 

 

A artesania — ou as técnicas, investigações e 

experimentações  artesanais — de seu trabalho é outra característica 

fundamental e evidente no processo e resultado final das obras de Fuke. Filho 

de japoneses, admirador das habilidades artesanais do pai e da mãe, 

carpintaria e tecelagem manual, a perícia do artista no trato do material tem 

origem em sua infância. Ainda jovem, antes de ingressar no estudo formal das 

artes visuais e influenciado sob a estética hippie da época, Fuke produzia 

caixinhas porta-joias em madeira, os quais vendia em feiras como fonte de 

renda. E é justamente no trato da madeira que observa-se o apurado grau de 

acabamento de seus trabalhos como artista.  

 

A madeira é o suporte principal de seu trabalho como escultor. Nas 

primeiras décadas de sua carreira, nos anos 80 e 90, esse material aparecia em 

projetos engenhosos de técnica mista acompanhado por fibras, pedras, ossos, 

couro, sementes (exemplo na figura 11). Desde esses primeiros trabalhos 

percebe-se o interesse de Fuke pela engenhosidade na construção das peças 

em madeira, na interação entre engrenagens e articulações diversas que 

produzira encaixando, amarrando, atarraxando partes distintas para que se 
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dobrem, se abram, se fechem, girem e mudem de forma, na manipulação das 

unidades (FARIAS, 2002). 

 

 

Figura 11 — Au Muta (1984). Fonte: Fuke, 1999. 

 

Provas dessa habilidade no trato da madeira, da busca por ordem e a 

constante experimentação da exatidão matemática com a incerteza do 

resultado físico atingido pelo processo manual em seu trabalho podem ser 

percebidas, também, nas sofisticadas estruturas articuladas fundamentadas no 

estudo de fractais. Essas peças seguem uma sequência de repetição de 

módulos simples que, combinados, geram um complexo sistema de dobras e 

configurações (figuras 12 e 13). Alguma dessas configurações, previstas em 

software, foram geradas por Fuke no formato de animações e vídeo. O áudio, 

desenvolvido pelo próprio artista e seguindo a mesma lógica formadora desses 

fractais, é atrelado ao vídeo que, por si só, torna-se uma obra instigante. Mas é 

na execução e no resultado final que revela-se a imprevisibilidade de seu 

trabalho. Mínimas diferenças na execução das partes que compõem a obra 

introduzem comportamentos praticamente impossíveis de se prever. A força da 

gravidade fica muito evidente nestas peças. São volumes que desabam (FUKE, 

2006). 
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Figura 12 — Árvore (2001). Fonte: Fuke, 2001. 

 

 
Figura 13 — sem título (2003). Fonte: Fuke, 2003. 

  

Sofisticadas, também,  são as esculturas móveis baseadas nos 

mecanismos pantográficos, como a Garra, de 1992 (figura 14).  Nesses objetos, 

as partes de madeira são calculadas matematicamente e esculpidas de 

maneira artesanal para, então, serem montadas em peças que expandem-se e 

contraem-se no espaço. 
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Figura 14 — Garra (1992) e Garra 2 (1993). Fonte: Fuke, 2009.  

 

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (MARGS), em 

parceria com o Instituto Tomie Ohtake, realizou, em 2002, uma exposição 

retomando quase 20 anos da trajetória do artista. A exibição apresentava 47 

esculturas e projetos digitais e em papel produzidas por Fuke entre 1984 e 

2002. Fábio Luiz Borgatti Coutinho, diretor do MARGS, no catálogo de 

apresentação da exposição, descreve o artista como referência para a escultura 

contemporânea nacional, e suas peças como um convite à apreciação 

sensorial. Em outras linhas, Ricardo Ohtake, diretor do Instituto Tomie Ohtake 

— “ponto de convergência cultural de São Paulo” —, menciona a sensibilidade 

de Fuke, percebida através de suas peças construídas de maneira engenhosa, 

porém dotadas de grande leveza. 
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5.3.1	  Processo	  
 

Para exemplificar o processo de criação do artista, toma-se como 

exemplo a obra Pounn, de 2009. O trabalho inicia-se no papel, onde Fuke 

inscreve as ideias iniciais através de sketches (figura 15), que podem 

representar vistas, partes de uma peça ou articulações. Nas obras onde a 

geometria resolve-se através do computador, o artista desenvolve o modelo 

tridimensional em softwares de modelagem, a partir das ideias rabiscadas.  

 

 

Figura 15 — Sketches da obra Pounn (2009). Fonte: Fuke, 2009. 

 

Com a forma tecnicamente resolvida ele pode, então, reproduzir as 

vistas que precisa para começar esculpir a madeira. Através de técnica 

subtrativa, dispondo de um bloco de madeira,  desbasta-o pouco a pouco, 

trabalhando do exterior para o interior. O material, portanto, é gradativamente 

removido e o que dele resta constitui a forma do produto que passa, então, pelo 

processo de acabamento que resulta na escultura finalizada, como pode ser 

observado nas figuras 16 e 17. 
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Figura 16 — Desenvolvimento da obra Pounn (2009). Fonte: Fuke, 2009. 

 

 
 

Figura 17 — Pounn (2009). Fonte: Fuke, 2009. 

	  

5.3.2	  Obras	  públicas	  
 

Diversas obras do artista e intervenções públicas podem ser 

facilmente encontradas pela cidade de Porto Alegre. No cruzamento de duas 

importantes ruas da cidade, pode-se observar a obra Iluminuras (figura 18), 

painel em tessela localizado no viaduto Ildo Meneghetti, que sobrepõe a Vasco 
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da Gama pela Ramiro Barcelos. O projeto foi selecionado no ano de 1999 pelo 

concurso Espaço Urbano, Espaço Arte, promovido pela prefeitura de Porto 

Alegre e voltado para obras de arte contemporânea.  

 

 

Figura 18 — Painel Iluminuras, viaduto Ildo Meneghetti. Fonte: Fuke, 2009. 

 

Ao chegar à cidade pelo Aeroporto Salgado filho, o visitante pode 

apreciar outro mural em que o artista representa paisagens e cenas dos 

pampas gaúchos através da aplicação de pastilhas em escala de tons frios. 

Sobre o projeto, em entrevista concedida em 2012, Mauro comenta que o 

desenvolvimento do mural envolveu um trabalho colaborativo com profissionais 

da informática, que o auxiliaram na diagramação do desenho a partir da 

ferramenta AutoCad. Outras obras públicas em pastilha desenvolvidas pelo 

artista incluem as marquises de entrada da Faculdade Federal de Ciências 

Médicas de Porto Alegre e o Painel na Praça das Bandeiras, comissionado pela 

UNICAMP, em Campinas. Para compor o painel na universidade paulista foram 

necessárias 250 mil pastilhas em 10 cores: o artista gera as imagens sem 

distorções através de fotografias com o auxilio de um programa de 

computador. 

 

Além das obras em pastilha, Mauro Fuke desenvolveu também 

esculturas públicas como o Memorial de 70 anos da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (figura 19), em 2004, localizado em frente ao prédio do Salão 
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de Atos da Universidade e o trabalho em madeira Os tentáculos, intervenções 

nas paredes do quarto andar da Casa de Cultura Mario Quintana, em 1990. 

 

 

 

Figura 19 — Memorial 70 anos da UFRGS. Fonte: Fuke, 2009. 
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6	  PESQUISA	  DE	  USUÁRIO	  

6.1	  Grupos	  Prioritários	  
 
 

O modelo de Unger e Chandler (2012) para pesquisa de usuário 

propõe algumas técnicas para melhor definir o grupo prioritário de usuários de 

um novo projeto digital, a fim de considerar suas necessidades e frustrações 

durante o processo de criação. 

 

Como ferramenta inicial, os autores sugerem uma pré-seleção de 

grupos de usuários baseando-se em dados fornecidos pelo briefing, pela 

consulta com stakeholders da empresa ou projeto e pelo conhecimento 

empírico do profissional. Os grupos prioritários tem como função focalizar a 

pesquisa de usuários em nichos potenciais, considerando demografia e outras 

variáveis que tenham impacto na maneira com que os usuários experienciam o 

tipo de projeto proposto. Esses grupos podem ser descritos através de 

listagem, definindo cada um deles, ou com detalhadas representações visuais 

da multiplicidade de usuários. 

 

Com base nas considerações de Unger e Chandler para a definição 

inicial de grupos prioritários, optou-se por incluir os usuários potenciais em 

três agrupamentos: profissionais da área da cultura – produtores culturais, 

curadores, artistas –, estudantes – de artes visuais, design, comunicação – e 

entusiastas da produção artística contemporânea. Essa decisão fundamenta-se 

em três funções principais para o projeto: divulgação, consulta e apreciação. 

 

A metodologia para pesquisa de usuário de Unger e Chandler sugere 

a descrição dos objetivos fundamentais de cada grupo prioritário durante o uso 

do produto, assim como dados demográficos – idade, sexo, renda média, grau 

de educação e região, por exemplo –, experiência com a plataforma e 
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tecnologia e frequência de uso – usuário esporádico, frequente ou de única 

visita. 

 

Por conta do caráter tecnológico do projeto e por se tratar de um 

trabalho acadêmico desenvolvido individualmente pelo estudante, existe uma 

dificuldade de rastrear os usuários potenciais em termos demográficos. Para 

contornar essa situação e obter uma representação de usuário mais 

aproximada da realidade, optou-se pela análise de dados secundários recentes 

referentes ao perfil do consumidor de produtos digitais em dispositivos móveis 

– tema central para o projeto. 

 

De acordo com relatório publicado pelo centro de pesquisa norte-

americano PEW – realizado a partir de uma amostra de 2252 adultos com mais 

de 18 anos em 2013 –, não há distinção entre homens em mulheres no uso de 

tablets nos Estados Unidos. 

 

Ao contrário dos smartphones, que tendem a ser mais populares 

entre jovens adultos na faixa etária de 18 a 34 anos de idade, as faixas com 

maior incidência de usuários de tablets entre adultos ocorre ao final dos 30 e 

inicio dos 40 anos de idade. Logo em seguida, as faixas de 18-24, 25-34 e 45-55 

anos de idade apresentam a mesma relevância de número de usuários, 

resultando em uma média de 35% de usuários de tablets por grupo. 

 

Juntamente com a faixa etária, outro padrão para usuários é a 

relação com o nível de escolaridade. Segundo a pesquisa, quase metade dos 

adultos com ensino superior possuem um tablet, dado significativamente 

superior, se comparado aos números das outras faixas de ensino, incluindo 

17% daqueles com ensino médio incompleto. Adicionalmente, pessoas com 
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filhos pequenos estão mais propensas a possuir um tablet: 50%, comparado 

aos 27% dos adultos sem filhos. 

 

Quanto ao consumo de publicações digitais em tablets, resultados de outra 

pesquisa, promovida pela empresa publicitária GfK MRI Starch, em 2014, 

mostram que esse público tende a ser mais jovem, na faixa de 18 a 34 anos de 

idade. 

 

A metodologia projetual adotada indica algumas técnicas de pesquisa com 

usuários que podem ser postas em prática com participantes pertencentes a 

um ou mais grupos prioritários. A figura 20 demonstra a relação entre técnicas, 

sua utilidade, quando pode ser utilizada e os desafios de sua aplicação durante 

o projeto. 
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Figura 20 — Tabela de ferramentas para pesquisa de usuários. Fonte: Unger e Chandler, 2012. 
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Figura 21 (cont.) — Tabela de ferramentas para pesquisa de usuários. Fonte: Unger e Chandler, 
2012. 

 

 

 Com a análise da tabela, considerando o perfil e recursos disponíveis 

para o projeto, optou-se pela aplicação de entrevistas com usuários 

pertencentes aos grupos prioritários: profissionais da área da cultura, 

estudantes de cursos de áreas da visualidade e entusiastas do tema, na faixa 

etária dos 18 aos 55 anos de idade e com ensino superior completo ou em 

curso. 
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6.2	  Entrevista	  com	  usuário	  
 
 

Entrevistas com usuários são conversas estruturadas com indivíduos 

pertencentes ao público potencial do produto digital. Esse tipo de atividade 

pode ser aplicada através de ligação telefônica, videoconferência ou 

pessoalmente. Essa ferramenta permite um melhor entendimento das 

preferências e atitudes do participante através de uma lista de perguntas que 

tenham como objetivo compilar informações que possam ajudar a validar as 

hipóteses levantadas sobre os grupos prioritários até aquele momento (Unger; 

Chandler, 2012). O questionário foi aplicado com três participantes, 

individualmente, de maneira estruturada com as seguintes perguntas: 
 

1. Você prefere ler em papel impresso ou através de telas 

eletrônicas? 
 

2. Para você, o suporte digital possui vantagens em relação aos 

meios impressos? Quais? 
 

3. Você possui algum dispositivo móvel? Quais? (e-reader, tablet, 

smartphone, etc.) 
 

4. Você costuma acessar conteúdos editoriais em dispositivos 

móveis? Em que situações? 
 

5. O que mais lhe agrada na leitura em dispositivos móveis? 
 

6. O que você considera mais importante em uma publicação digital? 
 

7. Você costuma ver catálogos relacionados à arte contemporânea? 

(exposições, portfolios, etc.) 
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8. O que considera mais importante quando vê um catálogo de arte 

contemporânea? 
 

9. Considere os atributos abaixo na maneira como você consome 

informação digital em um site ou publicação. Como você avalia o 

grau de importância? 
 

a. Facilidade de Navegação 

b. Layout das páginas 

c. Apresentação das imagens e vídeos 

d. Projeto gráfico 
 

 

10. Dos atributos abaixo, quais você considera mais importantes na 

sua experiência na apreciação de um produto editorial relacionado à 

arte? 

 

a. Qualidade do texto 

b. Qualidade das imagens 

c. Projeto Gráfico 

d. Facilidade de navegação 

e. Interatividade com a interface 
 

11. Você sabe usar esses dispositivos? 

 

a. PC 

b. Mac 

c. Smartphone Android 

d. iPhone 

e. iPad 
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12. Quais redes sociais você utiliza? 

 

a. Instagram 

b. Facebook 

c. Twitter 

d. Tumblr 

e. Pinterest 

f. Flickr 

 

6.2.1	  Considerações	  das	  entrevistas	  
 

 Foram realizadas três entrevistas estruturadas com três 

participantes pertencentes aos grupos prioritários, entre os dias 11 e 15 de 

agosto de 2014. As informações levantadas dizem respeito ao perfil do usuário, 

suas preferências quanto ao consumo de mídia digital e impressa e a maneira 

como as consomem. O tempo médio das entrevistas, registradas em áudio,  foi 

de 20 minutos. Entre as informações recorrentes quanto as vantagens do 

suporte digital no consumo de publicações digitais, os participantes 

mencionaram a capacidade de portabilidade e a facilidade de encontrar títulos 

ou conteúdo de nicho muitas vezes difícil de adquirir no suporte impresso. 

Sobre a maneira como consomem informação relacionada à arte, observou-se 

que os participantes tendem a valorizar, em uma publicação digital, a qualidade 

e disposição das mídias e recursos gráficos enquanto, no impresso, buscam 

uma maior qualidade de textos. Essas preferências também condizem com a 

motivação para ler e o que se busca em uma publicação digital ou impressa 

para a apreciação de arte. No impresso, por conta da menor facilidade em se 

reproduzir mídias gráficas em grande número – por conta  da relação custo-

qualidade de impressão e das dimensões das imagens – infere-se que o 

usuário dispõe de mais tempo no consumo da informação, especialmente na 



 
 
 

55 

leitura dos textos. Já, no suporte digital, o consumo de material relacionado às 

áreas da visualidade volta-se à uma preferência pelas imagens estáticas ou em 

vídeo, pelas interações e pelo projeto gráfico. 

 

6.3	  Personas	  
 
 

Para melhor caracterizar o público, optou-se pela geração de 

personas. De acordo com Adlin e Pruitt (2010), personas são representações 

específicas e fictícias do público-alvo de um projeto. Essa ferramenta permite 

que sejam atribuídas personalidades próprias aos personagens que são criados 

para sintetizar o mercado em potencial de certo produto. 
 

O autor aponta alguns benefícios que o desenvolvimento de personas 

pode gerar durante o projeto: 
 

    - Personas auxiliam o designer a focar em um grupo menor de usuários 

específicos, evitando decisões projetuais baseadas em preferências 

exclusivamente pessoais. 
 

    - Personas incentivam o interesse e empatia pelos usuários. Dessa forma, 

permite um maior engajamento do designer – ou time de profissionais – que 

outras ferramentas de representação de informações de usuário não 

permitem. 
 

- Personas tornam explícitos conhecimento e suposições sobre os usuários. 

Dessa maneira, cria-se uma linguagem em comum para tratar dos usuários de 

maneira relevante. 
 

As personas devem ser construídas preferencialmente com os resultados da 

pesquisa de usuários em mente, mas também podem surgir de suposições 
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sobre o público-alvo. Dessa forma, ao invés de questionar-se sobre 

funcionalidades de um produto digital, o designer direciona as perguntas às 

personas  - “o que fulano faria?”.  O número de personas varia de acordo com o 

projeto. Para o presente projeto, foram desenvolvidas três, cada uma 

representa um grupo prioritário de usuários (figuras 22, 23 e 24). 

 

Durante a construção de uma persona, é necessário fornecer 

informações suficientes para que se possa melhor prever a maneira como 

aquela personagem se comportaria ou pensaria, se existisse. Como 

requerimento mínimo, Unger e Chandler (2012) sugerem que sejam atribuídos 

nome, gênero, idade, foto, ocupação e biografia. Para as personas do presente 

trabalho, foram também descritas características relevantes para o tipo de 

projeto: escolaridade, comportamento digital, nível de conforto técnico e 

objetivos da persona com a publicação digital. 
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Figura 22 — Persona 1. Fonte: Autor. 

6.3.1	  A	  Curadora	  —	  Patrícia	  Peixoto	  
 

Patrícia é bacharel em Publicidade e Propaganda, com 

especialização em Gestão e Produção Cultural e mestrado em História da Arte, 

cursado nos EUA. Ela atualmente mora em Chicago, e trabalha no instituto de 

arte da cidade (AIC), onde dirige o departamento de arte contemporânea.  

 

A profissão de Patrícia exige uma constante busca de informações 

sobre produção artística internacional. Ela mantém-se atualizada através de 

revistas especializadas, sites e blogs sobre produção artística internacional e 

novidades de outros museus. Ela fica sabendo sobre a revista digital em uma 



 
 
 

58 

publicação da Fundação Iberê Camargo no Facebook e, curiosa, decide baixar o 

aplicativo.  

 

 

 
Figura 23 — Persona 2. Fonte: Autor. 

 

6.3.2	  A	  Estudante	  —	  Amanda	  Rivas	  
 

Amanda estuda Artes Visuais na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul. Atualmente, está passando por uma fase de experimentação artística, 

desenvolvendo trabalhos em cerâmica e técnica raku e o que explora desde a 

adolescência: a xilogravura.  
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Como estudante, está sempre em busca de referências artísticas 

para ampliar seu acervo visual. Foi através da Agenda Cultural de sua 

universidade que ela ficou sabendo do projeto. Ela acessa o conteúdo para 

consultas a cada dois meses, para atualizar e ver a edição com o conteúdo 

sobre outros artistas. Tem um interesse especial pelo conteúdo textual que 

apresente reflexão sobre a intenção do artista na produção de suas das obras. 

 

 

 
Figura 24 — Persona 3. Fonte: Autor. 
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6.3.3	  O	  Entusiasta	  —	  Pedro	  Fagundes	  
 

Nascido em Fortaleza, Pedro é formado em relações internacionais e 

ciências sociais e está estudando para prestar o Concurso de Admissão à 

Carreira de Diplomata do Instituto Rio Branco. Enxerga na arte contemporânea 

uma janela para a reflexão sobre temas relevantes à sociedade. Dessa 

maneira, amplia seu conhecimento de mundo.  Sonha em, um dia, ter acesso ao 

mercado de arte como consumidor. 

 

Frequentador ávido do circuito cultural de Brasília, onde mora há 2 

meses desde que foi aprovado no concurso, Pedro fica sabendo da revista sob 

recomendação de um amigo durante uma pequena exposição em uma galeria 

local. O que o motiva a baixá-la é o interesse que tem por artistas nacionais. 

Gosta de ter sua própria perspectiva sobre o trabalho do artista e tem interesse 

especial por imagens e vídeos.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 



 
 
 

61 

7	  CONSTRUÇÃO	  DA	  MARCA	  PRINCIPAL 
 

7.1	  Arte	  Contemporânea 
 
 

Arte contemporânea, enquanto período na história, é o conjunto de 

produção artística do momento presente. Pode-se dizer que inicia-se a partir 

do movimento pós-modernista, um período de transição entre 1970 e 1980 que 

separa a fase moderna da contemporânea. Além do determinante histórico, 

Smith (2010) aponta outras três características recorrentes da arte 

contemporânea: é um movimento globalizante, distinto da arte moderna e pós-

moderna e carregada de referências em história da arte e assuntos atuais. 
 

A arte contemporânea reflete a cultura da sociedade atual, muitas 

vezes difícil de definir, o trabalho de artistas contemporâneos é uma 

combinação dinâmica de materiais, métodos, conceitos e temas que desafiam 

as barreiras tradicionais (ART21, 2012). Ela se diferencia pela falta de um 

princípio de organização. Em um mundo globalizado, culturalmente diverso e 

tecnologicamente em desenvolvimento, artistas contemporâneos dão voz às 

constantes mudanças no cenário cultural de identidade, valores e crenças. 
 

Um aspecto importante da arte contemporânea diz respeito ao papel 

ativo do público na construção de significados. A audiência contribui ou até 

mesmo completa a obra através da atribuição de reflexões, experiências, 

opiniões, interpretações pessoais e até mesmo como parte da obra. A artista 

performativa Marina Abramovic, por exemplo, é conhecida por suas 

performances explorando a relação artista-público e os limites do corpo e da 

mente. Em algumas de suas obras, a participação do público é fundamental não 

apenas para a atribuição de significados, mas para a própria execução da 

performance. 
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 Quanto à sua produção, a arte contemporânea trabalha com uma 

variedade de materiais, mídias, tecnologias. Por conta disso, cria a 

oportunidade de reconsiderar-se o que é arte. Os artistas exploram ideias, 

conceitos, questões e práticas que observam o passado, relatam o presente e 

imaginam o futuro. Por conta dessa diversidade, não existe um jeito simples ou 

uma definição única para descrever a arte contemporânea. Muitas vezes 

reconhecida pela ausência de um ideologia — ou rótulo —, a arte 

contemporânea pode, muitas vezes, parecer chocante, difícil, ou tão simples 

que possa fazer o expectador questionar-se quando a sua legitimidade. 

 

	  

7.2	  Naming 
  

 

Naming é uma prática de projeto predominante nas áreas de 

comunicação, design, publicidade e jornalismo. Trata-se do desenvolvimento e 

escolha do nome de uma marca, produto ou serviço, a fim de traduzir as ideias 

essenciais do projeto em palavras – nomes – para que, então, crie-se o 

logotipo. 
 

O nome revela em parte a origem da marca, aponta para o princípio 

de sua construção, e a identidade é também definida por essa 

origem. Assim, um bom projeto de desenvolvimento e escolha do 

nome de uma marca pode contribuir para posicioná-lo corretamente 

no mercado e facilitar a comunicação com seus diversos públicos de 

interesse. (...) O nome é, sem dúvida, um dos pontos de contato mais 

importante para uma marca e pode contribuir positivamente na 

construção da identidade e ser uma forte arma competitiva. 

(RODRIGUES, 2011) 

 

 Para a etapa de desenvolvimento do nome do projeto, realizou-se um 

brainstorming individual a partir dos conceito de arte contemporânea, 
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explorados anteriormente. Em uma folha de papel, inseriu-se o termo "arte 

contemporânea" e, a partir dele, expandiu-se os conceitos com palavras 

relacionadas e temas associados. O resultado dessa atividade foi uma mapa 

mental de termos ramificados, como pode ser observado na figura 25. 

 

 

 

Figura 25 — Mapa mental para naming. Fonte: Autor. 

 

A segunda etapa foi a definição das palavras mais relevantes, a 

critério do próprio graduando (figura 26). Foram escolhidas termos 

relacionados ao aspecto de reflexão inerente à arte contemporânea a seu 

caráter globalizante. 
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Figura 26 — Palavras selecionadas no mapa mental. Fonte: Autor. 

 

Expandindo ainda mais esses dois aspectos e, de certa forma, 

retomando ao termo central, chegou-se ao termo "Têmpora", que revelou-se 

muito alinhado à proposta do projeto e às diretrizes para criação de um nome 

memorável propostas por Jacky Tai (2009): uma marca deve ser simples, 

diferente dos similares do setor e possuir significado. 
 

Em primeiro lugar, na anatomia, a têmpora dá nome à região lateral 

da cabeça, atrás dos olhos — onde localiza-se os ossos temporais, 

responsáveis por acomodar o aparato auditivo e por onde atravessam os vasos 

sanguíneos mais importantes em direção ao cérebro. Logo, a relação com 

palavras como "reflexão" e "consciência". O termo tem origem no latim 

tempora, forma plural de tempus, palavra que significa tempo (Priberam). 
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 Enquanto marca, o termo "Têmpora" não apresenta similar no setor. 

Um uma busca online, foi encontrado apenas uma ocorrência próxima, na 

Revista Témpora, um periódico espanhol sobre história e sociologia da 

educação. Esse rastreamento serve para verificar a originalidade do termo. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 



 
 
 

66 

	  

8	  DEFINIÇÕES	  DE	  PROJETO 
 

	  

8.1	  Assinatura	  
 

Como uma das propostas centrais da publicação digital é que o 

projeto da edição fundamente-se principalmente na estética e estilo do artista 

abordado, buscou-se uma assinatura visual para a revista que não 

comprometesse estilisticamente a unidade da edição. Tendo esse aspecto em 

vista, optou-se pelas geometrias básicas e pela neutralidade de cores no 

desenvolvimento da marca. 
 

Inicialmente, foram geradas algumas alternativas tipográficas sobre 

grids geométricos. Em um segundo momento, foram selecionadas famílias 

tipográficas comerciais que apresentassem as mesmas características 

buscadas para a identidade, para que fossem comparadas com os esboços 

iniciais (figura 27). 
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Figura 27 — Alternativas de assinatura visual. Fonte: Autor 

 
Por fim, optou-se pela opção com a fonte Anders, pois foi a 

alternativa que se sobressaiu em termos de legibilidade. A figura 28 ilustra a 

versão final da assinatura, nas opções sobre fundo escuro e claro. 
 

 

 

Figura 28 — Versões finais do logo. Fonte: Autor 
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8.2	  Vídeo	  de	  abertura 
 

 

Para a inserção da assinatura na publicação digital, foi desenvolvida uma 

animação de seis segundos para servir de vídeo de abertura em todas as 

edições da revista. O vídeo trata-se do logotipo “TÊMPORA” e a inscrição 

“apresenta” revelando-se sobre uma animação que representa as atividades 

dos neurônios, ou sinapses (figura 29). Esse conceito alinha-se com os 

argumentos fundadores da marca. 

 

 

Figura 29 — Frame do vídeo de abertura. Fonte: Autor. 

 

A segunda parte da vinheta revela o nome do artista, inserido com 

fonte customizada (ver capítulo 8.4 Tipografia) sobre imagem de obra do artista. 

Essa parte deve ser adaptada de acordo com o artista-tema e seu estilo. 
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8.3	  Cor	  
 

A seleção da cartela de cores do projeto piloto teve como critério 

manter a linha estética do artista-tema. Essa diretriz deve ser aplicada para 

todas as edições da revista, considerando o artista-tema vigente.  

 

Buscou-se avaliar a recorrência de certos matizes em peças da obra 

de Mauro Fuke. Por conta de seu trabalho ser predominantemente realizado 

em madeira, é obvia a recorrência dos marrons e tons terrosos, de baixa 

saturação e luminosidade. Dessa forma, foi definida uma paleta de cores base 

com tons de marrons, extraídos a partir das obras, como pode ser observado na 

figura 30. 

 

 

 

 

Figura 30 — Obras de referência para cartela de cores. Fonte: montagem feita pelo autor. 

 
A paleta de marrons, entretanto, não seria suficiente para a 

execução de um projeto visualmente cativante. Mantendo a intenção de montar 
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um esquema de cores aproximado do trabalho do artista, tomou-se como 

inspiração a parte de sua obra relacionada ao planejamento do projeto a partir 

de modelos matemáticos e softwares de modelagem 3D. Foram observados 

alguns arquivos desses projetos, disponibilizados pelo artista, além de um 

vídeo-arte produzido por Fuke. Dessa avaliação, extraiu-se os matizes que 

serviriam de suporte para aplicações na publicação. A figura 31 ilustra 

exemplos de imagens utilizadas como referência e as cores derivadas das 

figuras. 

 

 

Figura 31 — Exemplo de imagens utilizadas para geração do esquema de cores. Fonte: 
montagem feita pelo autor. 

 

	  

8.4	  Tipografia	   
 

 

 As famílias tipográficas definidas para o projeto são duas: Antonio 

(figura 32) — nos pesos Light, Regular e Bold — e Neris (figura 33) — nas 

versões Light, Light Italic, Semi-bold, Semi-bold Italic e Black. A primeira, 

projetada pelo designer Vernon Adams, para ser usada em subtítulos, botões e 

como suporte para navegação. A segunda, criada pelo designer Eimantas 

Paškonis, aplicada principalmente em títulos e corpos de texto. 
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Figura 32 — Família tipográfica Antonio. Autor: Vernon Adams. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 33 — Família tipográfica Neris. Autor: Eimantas Paškonis. 

 
 

Para seguir os objetivos de identidade visual do projeto do piloto, 

percebeu-se a necessidade de uma família tipográfica para inserção na 

animação de abertura que se relacionasse com o trabalho do artista-tema. 

Para atingir esse objetivo, tomou-se como inspiração algumas obras do artista 

para que fossem percebidas recorrência de cores, formas, texturas, 

proporções. Com base nessa observação, constatou-se em duas obras um 

sistema modular que pode adquirir diversas formas, como pode ser observado 

nas figuras 34 e 35. 
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Figura 34 — Necklace (2007), variações da mesma peça. Fonte: Mauro Fuke, 2007. 

 

 
Figura 35 — Carpet (1998). Representação em modelo 3D. Fonte: Mauro Fuke, 1998. 

 
Com inspiração na peça Necklace, de 2007, foram desenhados os 

tipos que compõe o nome do artista – Mauro Fuke –, para uso no título 

homônimo da edição. Usou-se o formato do módulo da obra como suporte para 

a construção dos tipos. Entretanto, ao final do processo, foram desenvolvidos 
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todos os tipos do alfabeto português, com 23 letras, mais o caractere “k”, para 

completar o nome Fuke (figuras 36 e 37). 

 

 

Figura 36 — Tipografia Fuke. Fonte: Autor. 

 

 
Figura 37 — Tipografia Fuke, detalhe. Fonte: Autor. 
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8.5	  Orientação	  da	  revista 
 

 

Apesar do paradigma de formatação de publicações impressas ser 

predominantemente vertical, optou-se por desenvolver o projeto de Têmpora 

na orientação paisagem. O motivo da escolha tem como base a otimização da 

visualização das imagens que tem, em sua maioria, a dimensão horizontal 

maior que a vertical. 

 

8.6	  Site	  Map	  
 
 

Site map é uma ferramenta de representação visual das páginas e 

estrutura de um produto digital. Por meio de um esquema simples, é possível 

identificar páginas, estados e hierarquia do produto digital que estiver sendo 

representado. Acompanhado de um esquema de fluxos, um site map pode 

também sinalizar as variadas ações que podem ser executadas para a 

navegação entre páginas, o que o faz, assim, uma ferramenta que representa 

de maneira clara a estruturação dos conteúdos e como opera a navegação 

entre eles (UNGER, 2012). 

 

Inicialmente, foi esboçado um site map que segmentava a publicação 

em fases de obras do artista (figura 38). Essa proposta, entretanto, pouco 

condizia com a intenção de otimizar as experiências dos públicos prioritários 

representados pelas personas, tampouco poderia ser aplicada numa edição em 

que o artista não apresenta recorrência de temas de maneira explícita. 
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Figura 38 — Site map inicial. Fonte: Autor. 

 
 

 

8.7	  Seções	  da	  revista	  	  
 
 

A estratégia para definição das seções que compõe a publicação 

digital fundamentou-se nas personas dos públicos prioritários, definidas nos 

três perfis: estudante, curador e entusiasta. 
 

A seção inicial da publicação tem como proposta introduzir o 

trabalho do artista por meio de um texto escrito por um crítico ou profissional 

de arte contemporânea, para servir de consulta tendo em mente os objetivos de 

uso do estudante.  
 

A segunda parte, seção central da revista, corresponde à exposição 

das principais obras do artista da edição. Essa parte tem como proposta uma 

experimentação prioritariamente visual para o entusiasta em arte 
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contemporânea que busca uma informação mais objetiva, focada na percurso 

do artista e na apreciação de seu trabalho.  
 

A terceira parte apresenta um texto escrito pelo próprio artista, onde 

fala sobre o processo de criação e temas que inspiram na concepção das 

obras.  Essa seção tem como objetivo servir de referência para profissionais da 

área de crítica e curadoria artística que buscam informações a respeito das 

intenções pessoais do artista-tema. 
 

 O publicação conta ainda com seções secundárias, de suporte, como 

capa, editorial e créditos. 

 

 

8.8	  Seções	  no	  piloto	  
 

8.8.1	  Seção	  1	  —	  Engenheiro	  de	  Mistérios	  
 
 

A primeira parte de conteúdo da publicação leva o título de um texto 

escrito por Agnaldo Farias, Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo da 

USP e Curador do Instituo Tomie Ohtake, publicado no catálogo da exposição de 

Mauro Fuke no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, em 2002. O texto utilizado 

no piloto foi produzido pela Dra. Neiva Maria Fonseca Bohns, Professora de 

Arte Contemporânea da Universidade Federal de Pelotas, publicado no Jornal 

do MARGS, nº 83.  

 

A seção conta com seis páginas de conteúdo textual, imagens e um 

vídeo, distribuídos de maneira que relacionasse as obras com a parte do texto 

referente à página (figuras 39 a 44). 
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Figura 39 — Capa da Seção 1. Fonte: Autor. 

 

Figura 40 — Página da Seção 1. Fonte: Autor. 
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Figura 41 — Página da seção 1. Fonte: Autor. 

 

Figura 42 — Página da seção 1. Fonte: Autor. 
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Figura 43 — Página da seção 1. Fonte: Autor. 

 

 

Figura 44 — Página da seção 1. Fonte: Autor. 
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8.8.2	  Seção	  2	  —	  Obras	  
 

 

Um dos desafios em um projeto editorial  no que diz respeito à 

estratégia de conteúdo é a produção, compilação e seleção dos textos, imagens 

e outras mídias. Para esse projeto, contou-se com o apoio de um colecionador 

das obras de Mauro Fuke, que disponibilizou-se para receber uma visita em seu 

acervo para registro fotográfico. Foram captadas mais de 400 imagens que, 

após seleção e edição, ilustravam um total de 16 obras do artista. Esses 

registros foram usados para a seção central da publicação: uma “linha do 

tempo” com as imagens e informações – nome, ano, material utilizado e 

dimensões – do trabalho de Fuke desde os anos 1980 até hoje. Buscou-se 

selecionar as obras de maneira que pudessem retratar, através de pelo menos 

um trabalho, todas as fases do artista mencionadas na primeira seção da 

revista. 

 

A intenção de dispor as imagens em uma linha do tempo “regular” — 

de maneira vertical ou horizontal, sugerindo a passagem do tempo de forma 

ascendente — logo foi percebida como não condizente com o percurso do 

artista. Aspectos de sua obra, iniciados em décadas passadas (como as 

articulações inspiradas no movimento pantográfico), são retomados em 

trabalhos recentes. A engenhosidade das peças dos anos 80 dão lugar à 

artesania e suavidade percebidas nas superfícies dos trabalhos do início dos 

anos 2000, mas é retomada em peças articuladas dos últimos 5 anos, 

inspiradas em leis matemáticas e nos fractais. Dito isso, considerou-se 

desenvolver o layout de maneira não linear. Em citação do próprio artista, ele 

menciona sua fascinação e constante busca pela forma esférica, a qual 

considera a “escultura perfeita”: 
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A esfera é uma forma que me interessa faz muito tempo.  

A escultura perfeita para mim seria uma esfera. 

Nós humanos, nascemos irregulares. Durante a vida, rolando por ai, 

caindo, estudando, trabalhando, etc. vamos adquirindo uma forma 

esférica. 

(FUKE, 2010) 

 
Por fim, conclui-se que o formato circular poderia representar 

melhor a disposição das obras no tempo. Optou-se, então, por uma construção 

em espiral aritmética (figura 46) para representar a passagem de tempo, a 

retomada de temas e o interesse do artista pela forma esférica. 

 

 

Figura 45 — Capa da seção 2. Fonte: Autor. 
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Figura 46 — Interface para seleção de obras. Fonte: Autor. 

 

Figura 47 — Estado de visualização de detalhes da obra. Fonte: Autor. 
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Figura 48 — Estado de visualização de detalhes da obra. Fonte. Autor. 

 
A parte que sucede a interface de seleção das obras apresenta três 

páginas especiais, cada uma dedicada a um trabalho e com interações 

atribuídas de acordo com as propriedades físicas e estéticas dos objetos. Esse 

momento do projeto apresenta uma característica experimental, que pode 

variar de acordo com o meio de expressão do artista — escultura, pintura, 

performance, etc. A ideia por trás dessa parte da publicação é aproximar o 

usuário das obras, seja reproduzindo digitalmente as interações possíveis na 

estrutura física (figura 49), possibilitando uma percepção do entorno do objeto 

(figura 50), representando o potencial cinético de uma escultura (figura 51), ou 

revelando quaisquer detalhes que possam ser explorados. 
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Figura 49 — Página de interação 1. Fonte: Autor. 

 

 
Figura 50 — Página de interação 2. Fonte: Autor. 
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Figura 51 — Página de interação 3. Fonte: Autor. 

 

	  

8.8.3	  Seção	  3	  —	  Rigor	  e	  Imprevisibilidade	  
 
 

A terceira parte de conteúdo apresenta um texto produzido pelo 

próprio artista sobre o que o tem inspirado em sua produção artística recente. 

O título da seção, Rigor e Imprevisibilidade, incorpora dois aspectos 

mencionados no texto: a precisão com que resolve seus projetos a partir de leis 

matemáticas e a impossibilidade de se prever como a escultura se conformará 

(figuras 52 a 55). 
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Figura 52 — Capa da seção 3. Fonte: Autor. 

 
Figura 53 — parte interna da seção. Fonte: Autor. 
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Figura 54 — Parte interna da seção. Fonte: Autor. 

 
Figura 55 — Parte interna da seção. Fonte: Autor. 
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Outras duas seções correspondem à página inicial — ou capa — 

(figura 56) e à página de créditos (figura 57). A estrutura final do produto está 

representada pelo site map da figura 58. 

 

 

 
Figura 56 — Página inicial. Fonte: Autor. 
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Figura 57 — Página de créditos. Fonte: Autor. 

 

 
Figura 58 — Site map representando estrutura final da publicação. 
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9	  PRODUTO	  MINIMAMENTE	  VIÁVEL	  E	  TESTES	  
 
 

Um requisito durante o desenvolvimento do projeto foi a construção 

de um produto minimamente viável — ou seja, um piloto que tivesse conteúdo 

estruturado de maneira que pudesse ser disponibilizado ao público. Por esse 

motivo, seria inviável a construção das interfaces sem textos e imagens 

adequadas e navegação funcional ou a confecção de um mockup analógico. 
 

No decorrer do projeto, baseando-se nos preceitos do modelo de 

metodologia ágil Lean UX, as hipóteses — ou decisões projetuais — foram 

aplicadas, lançadas e, então, testadas pelo designer e por outras pessoas 

pertencentes aos grupos prioritários em tablets, de maneira remota. O objetivo 

era avaliar lacunas no projeto navegacional. Em um primeiro momento, supôs-

se que certas transições de páginas ou acessos a determinados estados fossem 

ações intuitivas, mas a participação do público resultou em sugestões quanto à 

falta de indicadores de navegação. Os ajustes foram feitos à medida que essas 

recomendações foram avaliadas e consideradas válidas para a experiência de 

usuário desejada pelo projeto. Outras, entretanto, foram consideradas 

contrárias à proposta de exploração do conteúdo e foram ignoradas. 

 

Outros apontamentos referiam-se à falta de fluidez na reprodução 

de certos gráficos em alguns dispositivos. Nesse caso, a decisão foi reduzir ou 

simplificar para manter o produto viável. Alguns casos poderiam ser resolvidos 

com uma investigação mais apurada no código de programação. De forma 

geral, o produto possui um potencial grande para exploração e implementação 

de linguagens de código mais sofisticadas e, por tratar-se de uma interface 

facilmente atualizável, pode ser aprimorado indefinidamente. 
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10	  CONCLUSÕES	  
 

O desenvolvimento da primeira parte do Trabalho de Conclusão de 

Curso em Design Visual teve como propósito a fundamentação teórica das 

áreas de conhecimentos técnicos em design gráfico e das plataformas e 

formatos atualmente disponíveis para a execução e disponibilização de projetos 

para dispositivos móveis. Essa etapa, além de permitir um melhor 

entendimento sobre o as circunstâncias que formaram o estado presente do 

mercado de publicações digitais, também possibilitou a aproximação do 

designer com o trabalho do artista-tema. Esse contato é muito importante, 

pois, como mencionado durante o desenvolvimento, em projetos editoriais, o 

conteúdo é o próprio conceito e é altamente relevante na justificativa de 

decisões de projeto nas áreas do design gráfico. 
 

Ao final desta investigação e durante o desenvolvimento do projeto, 

percebeu-se no ambiente digital e, especialmente, nos dispositivos móveis uma 

plataforma possível no que diz respeito à experiência do usuário na apreciação 

de arte. Apesar do trabalho não propor uma comparação entre suportes, cabe 

mencionar a vantagem que as tecnologias digitais podem ter sobre as 

publicações tradicionais. A arte, em galerias e museus, costuma ser 

distanciada do público  por barreiras físicas ou burocráticas, acompanhadas de 

avisos para que se evite encostar e até mesmo aproximar-se delas. A 

possibilidade de interação através do toque nas telas dos dispositivos móveis 

pode aproximar o usuário das obras, especialmente naquelas dotadas de 

mecanismos ou que, de alguma maneira, permitam a interferência do público. 

 

Duas outras vantagens inerentes ao formato de publicações digitais 

são a possibilidade do projeto ser atualizado a medida que exista novos 

conteúdos ou corrigido em caso de falhas e a capacidade de ser difundido em 

escala global, permitindo o acesso até mesmo por mercados de nicho 
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internacionais. Essas características fazem do formato uma ótima alternativa 

para outras aplicações, como em portfolio de artistas, que exigem uma 

constante atualização com a inserção das últimas obras realizadas, e catálogos 

de exposição que, no formato impresso, costumam ser comercializados ou 

disponibilizados com abrangência restrita ao local da exibição.  

 

Esses motivos, somados aos argumentos compilados durante a 

fundamentação teórica, à pesquisa de usuário, aos testes de usabilidade e ao 

cuidado em tomar decisões de projeto que constituísse um produto centrado 

nos objetivos de uso dos públicos prioritários, caracterizam a revista Têmpora 

como uma publicação digital relevante no cenário contemporâneo de consumo 

de informação e uma plataforma potencial na difusão da produção artística no 

Brasil. 
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