


SURGIMENTO
O termo hipermídia é entendido como deslocamento do conceito de hipertexto formulado nos anos 60 por
Theodor Nelson que já se reportava ao texto eletrônico como escrita rami�cada que sugere ao leitor percursos
previamente prede�nidos, permitindo abertura vdo texto, possibilitando a circularidade por parte do usuário.

CONCEITO
A hipermídia une os conceitos de hipertexto e multimídia. Ou seja, um documento hipermídia contém imagens, 
sons, textos e vídeos. Mas a principal característica da hipermídia é possibilitar a leitura não linear de 
determinado conteúdo, ou seja não ter necessariamente início, meio e �m, e sim se adaptar conforme as 
necessidades do usúario.
A idéia básica da hipermídia é aproveitar a arquitetura não linear das memórias de computador para viabilizar 
obras “tridimensionais”, dotadas de uma estrutura dinâmica que as torne manipuláveis interativamente. 
Hipermídia é, portanto, uma forma combinatória, permutacional e interativa de multimídia, em que textos, sons 
e imagens (estáticas e em movimento) estão ligados entre si por elos probabilísticos e móveis, que podem ser 
con�gurados pelos receptores de diferentes maneiras, de modo a compor obras instáveis em quantidades 
in�nitas.

O design de hipermídia toma emprestado os seus conhecimentos teóricos de diversos campos do saber, como a 
�loso�a, a ciência (psicologia, antropologia, sociologia, ergonomia, semiótica, etc) e a arte.
Características:
• Hibridismo: associação de duas ou mais mídias, encontro de dois ou mais meios; conjunção simultânea de 
diversas linguagens. 
• Hipertextualidade: sistema não-linear, multisequencial ou multilinear. Incorporam dois sistemas diferentes de 
utilização: o modo autor (onde são criados os sistemas) e o modo usuário (onde ocorre a navegação). 
• Não-Linearidade: refere-se a idéia de possibilitar caminhos e segmentos abertos, diversos, repletos de desvios, 
complexo, composto por linhas de segmento e linhas de fuga. 
• Interatividade: possibilidade de de transformar os envolvidos na comunicação, ao mesmo tempo, em 
emissores e receptores da mensagem 
• Navegabilidade: diz respeito ao ato de navegar, exploração e mobilidade do usuário no ciberespaço, na rede 
ou em um aplicativo de hipermídia. 

DESIGN NA HIPERMÍDIA
Os sistemas hipermídia apresentam características dinâmicas em termos de construção significante, isseminação 
de conhecimentos e produção de sentidos que diferem dos processos midiáticos que precedem os suportes 
digitais. A principal característica do que podemos denominar hipermídia é a conjunção básica de três 
elementos que se associam a outros: imaterialidade, interatividade e velocidade. Isso implica em a�rmar que os 
diferentes processos de construção de sígnos na esfera digital operam com informações vinculadas, 
interconexões de narrativas, multiplicidade, instantaneidade e estruturação não linear. A teleinformática, de 
certa maneira, ao materializar noção de interface potencializa os sistemas hipermídia enquanto um complexo de 
produção significante não seqüencial ramificado de texto, imagem e som.
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