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1. RESUMO 

O presente trabalho faz parte de uma pesquisa que possui como escopo, 

analisar, compreender e prever perspectivas visuais e tendências estilo-artísticas 

em sites voltados para a área de design. Mais especificamente em sites do tipo 

portfólio, como Behance, ArtStation e DeviantArt, visando a melhora e 

modernização deste último. Utilizando conceitos fundamentais da arte e design 

para entender a sintaxe e passar a melhor comunicação visual possível.  

2. INTRODUÇÃO 

O início dos estudos começou pela idealização de layouts modernos, que 

demonstram aos seus usuários, estética e funcionalidade, sendo capazes de 

comunicar a linguagem visual e possibilitar ao usuário uma boa organização 

imagética, para que eles possam postar seus trabalhos online.   

 Durante o final dos anos 1990 e começo dos anos 2000, sites em modelo 

de blogs começaram a surgir, junto com eles, sua estética que mesclava posts 

de textos, imagens e hyperlinks, em um formato tradicional e estático, tal estilo 

cresceu e possibilitou aos usuários criarem sozinhos seus blogs. Ao mesmo 

tempo em que isso foi inovador por dar liberdade artística aos usuários, criou 

formatos estéticos que passaram a se tornar datadas e obsoletas rapidamente, 

tendendo também à desarmonia de elementos colocados nas páginas. 

 Com o avanço da tecnologia e dos estudos de artes, a interface gráfica 

dos sites começou a evoluir e tornar-se mais intuitiva e interativa, transmitindo 

melhor as informações e avançando na comunicação visual dentro das páginas. 

3. OBJETIVOS  

A pesquisa busca compreender estruturas organizadoras baseadas em 

estudos da área do Design, verificando a utilização do espaço, tendo a 

ergonomia visual como o principal pilar das interfaces digitais.  

Gerais: 



 Analisar os aspectos visuais de sites voltados para artistas e designers, 

pensando na elaboração e perspectiva para a melhor comunicação entre 

interface e usuário. 

Específicos: 

 Identificar principais e melhores formatos visuais para abrigar sites 

portfólio 

 Visar à modernização e prever tendências para a melhoria do 

desenvolvimento visual dos sites.  

 Unir as intenções da interface visual ao usuário que utiliza o site para 

publicar seus trabalhos.  

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa é feita a partir de um 

levantamento bibliográfico em livros, teses e dissertações. Juntamente com 

estudos de casos das interfaces digitais analisadas, buscando os referenciais 

teóricos advindos da área do Design Digital para apurar os resultados do 

trabalho. Uma pesquisa do tipo descritiva que busca gerar novos conhecimentos 

com abordagem qualitativa.  

5. DESENVOLVIMENTO 

O andamento dos estudos de layout busca verificar a teoria através do 

estudo de caso, aplicando a idealização de um visual moderno e ergonômico, a 

fim de melhorar o site DeviantArt, baseando-o em visuais comunicativos e 

funcionais como do Behance e ArtStation. O artigo estudará as interfaces de site 

e mobile do DeviantArt. 

Ao estudar fundamentos da arte e do design, demonstra-se também que, 

a interface e sua relação com usuário é um elemento importante para a 

elaboração de produtos digitais. Identificando as principais e mais emergentes 

características que transforam o olhar do usuário frente a uma interface e como 

isso influencia na modificação e criação de novos produtos digitais.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As primeiras análises demonstram que a interface do site DeviantArt, 

estão baseadas em um estilo e modelo de grid datado dos anos 2000. Ele trouxe 



uma mudança importante neste período, pois, conseguiu unir o conceito de 

redes sociais com blogs. Gerando um perfil padrão a todos os usuários, com 

uma estética bem resolvida e organizada que dava suporte aos artistas que 

queriam postar seus trabalhos, mas que não possuíam interesse em criar uma 

interface como em um blog, porém, eles permanecem ainda com este modelo 

atualmente.  

Em sua versão mobile, pode-se notar a preocupação com a estética 

inovada, com fundo escuro e um grid de imagens variado, mostrando uma 

comunicação visual mais harmônica e interessante já que a organização da 

página possui linearidade vertical.  O site por sua vez, demonstra um problema 

de contraste entre as cores do logotipo da marca, seu header e background. 

Verificou-se que o uso da cor-código verde, especialmente o verde claro do 

fundo, pode gerar problemas de visualização dos trabalhos postados pelos 

usuários, por não se tratar de uma cor neutra como branco ou preto.  

 

Figura 1. Exemplo comparando o grid, o estilo e o visual entre o site e o aplicativo do DeviantArt.-

Demonstração da preocupação com o mobile, e estilo datado e antiquado do site.- 
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