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A coleção Fast Forward, publicação do Media Lab UFG coordenada pelo 

prof. Cleomar Rocha, é direcionada para discussões sobre inovação e mí-

dias interativas. Seu primeiro volume apresenta seis ensaios da formação 

original do Media Lab, sendo quadro deles de orientados do prof. Rocha 

em suas pesquisas de mestrado em Cultura Visual e dois outros textos de 

pesquisadores do Media Lab, prof. Márcio Rocha e prof. Cleomar Rocha.

Os autores introduzem importantes discussões, especificamente centra-

das em suas pesquisas, sem pretensões de traçar um panorama do cam-

po das mídias interativas. Antes, eles discutem interesses advindos de 

seus percursos teóricos, apontando temas relevantes para a pesquisa e 

o desenvolvimento da área, ainda demandantes de maior adensamento, 

embora já esteja em fraca discussão no cenário de pesquisa mundial.

Fast Forward é uma coleção de e-books que pretende, de modo ágil, 

avançar nas discussões sobre inovação no campo das mídias interativas 

e da tecnologia, bem como destes na cultura contemporânea.

Prof. Dr. Cleomar Rocha
Editor da Fast Forward
Coord. Media Lab UFG

APRESENTAÇÃO

 VOLTAR PARA SUMÁRIO



Resumo O presente artigo traça um breve panorama sobre alguns dispositivos e artefatos digitais de 

interação, desenvolvidos e expostos em filmes de conteúdo prioritariamente ficcional (telas, ambientes imer-

sivos, interfaces gráficas, etc.), e tece análises e considerações dentro da perspectiva do design de interação, 

como área do conhecimento. Estudos culturais, sobretudo amparados na cultura visual, podem-se tornar cres-

centemente importantes e fortes referenciais para o desenvolvimento de dispositivos e artefatos de intera-

ção, aliados às boas práticas metodológicas de design e técnicas de design centrado no usuário. Encontra-

-se no cerne do design de interação a possibilidade de utilizar-se do caráter interdisciplinar, da observação, 

da cultura e da etnografia como referencial para a criação de artefatos digitais. Analisar como as pessoas 

fazem suas tarefas cotidianas é uma premissa básica para o bom desenvolvimento desses gadgets e dis-

positivos. Todavia, é preciso atentar para um fato importante: as narrativas fílmicas apontam tendências 

e criam direcionamentos importantes para que os designers possam vislumbrar uma perspectiva futura de 

como poderá vir a ser um mundo povoado de telas e artefatos digitais. É importante ressaltar, neste caso, 

que nem sempre é possível verificar a viabilidade técnica e de interação para esses dispositivos presentes 

que, invariavelmente, se propõem a construir a narrativa do filme e estão mais voltados para essa condição. 

Muitas vezes esses produtos não oferecem condições ideais dentro da perspectiva e dos parâmetros do de-

sign para o funcionamento e o uso desses artefatos. Portanto, é parte do objetivo desse artigo relatar e dis-

cutir paradigmas, tendências e possibilidades a respeito desses dispositivos interativos em filmes de ficção.

DESIGN DE INTERAÇÃO E CULTURA 
FICCIONAL
Paradigmas, tendências e possibilidades

Cleomar Rocha cleomar 

Márcio Alves da Rocha  

“I do not fear computers. I fear the lack of them.”
ISAAC ASIMOV

Palavras-chave 
 design de 

interação; IXDA; 
UI interface 

computacional; 
ficção científica; 

tendências.
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INTRODUÇÃO

A indústria do cinema é vista como fonte permanente de inspiração de como 

poderá vir a ser o futuro da tecnologia. A cultura presente nos filmes de 

ficção científica aponta para tendências interessantes e ao mesmo tempo 

contraditórias no que diz respeito à sua viabilidade e às suas possibilida-

des. Ainda sobre essa questão, é preciso atentar para o fato de que grande 

parte dessas tendências faz parte de um sistema retroalimentado, de tal 

forma que não somente o filme de ficção produz elementos inspiradores 

indicativos que apontam para o futuro da tecnologia e do design de intera-

ção, como também os designers são constantemente desafiados a contribuir 

para a criação dessas tendências para a indústria cinematográfica e para o 

auxílio de suas produções. A viabilidade da implementação dessa tecnolo-

gia é discutível. Muitas vezes, a tecnologia é utilizada para a construção da 

narrativa e o bom andamento do enredo cinematográfico, sendo uma po-

derosa influência cultural para seus entusiastas e, sobretudo, para o design 

e para a tecnologia, ao passo que traz contradições importantes sobre tais 

tendências, suas possibilidades e sua viabilidade, considerando parâmetros 

ergonômicos, culturais, dentre outros.

Essas preocupações já foram relatadas anteriormente, em setembro de 2009, 

pelos pesquisadores Nathan Shedroff e Chris Noessel, que apresentaram um 

paper intitulado “Make It So: What Interaction Designers Can Learn from 

Science Fiction Interfaces”, no d´Construct 09´ Conference, em Brighton, UK. 

Essa apresentação propunha relatar alguns aspectos sobre IHC – interação 

humano-computador nos filmes de ficção, com análises importantes nesse 

aspecto. O presente artigo pretende, portanto, contribuir para este debate e 

se somar ao campo teórico da comunidade de pesquisadores que entende 

os filmes de ficção como parte importante da cultura e, consequentemente, 

para o design de interação. Pretendemos, ainda, ampliar essa análise, suas 

possibilidades, assim como integrar, como pesquisadores, o ambiente cientí-

fico que aborda esse tema no âmbito do design de interação vinculado aos 

estudos culturais. A ideia de que o designer é apenas um solucionador de 
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problemas é aqui desmantelada na medida em que avaliamos a complexi-

dade de sua atuação nos dias de hoje. Não somente resolver problemas está 

no escopo de sua atuação, mas, sobretudo, o designer deve ser visto também 

como um mediador da cultura. A cultura e o projeto voltado para o design 

de produtos interativos e suas interfaces exigem que o designer atue como 

um intérprete, e na medida em que projeta formas de mediação entre os se-

res humanos e os objetos que os cercam; há, neste sentido, um incremento 

exponencial das exigências para a criação de projetos, e sua abordagem se 

torna também exponencialmente complexa.

SOBRE O GÊNERO DA FICÇÃO

A ficção científica é uma modalidade de ficção que compreende o impacto 

da ciência, verdadeira ou imaginada, sobre a sociedade ou os indivíduos. 

Geralmente, o termo é utilizado para definir qualquer gênero de fantasia 

literária que tem a ciência como componente essencial; num sentido ain-

da mais amplo, tanto para referenciar qualquer tipo de fantasia literária 

que consista numa cuidadosa e bem informada extrapolação sobre fatos e 

princípios científicos como para abranger profundamente áreas complexas, 

que contrariam definitivamente esses fatos e princípios. Sua construção de 

forma plausível, baseada na ciência, é um requisito indispensável.

Há, no entanto, a título de informação, muitos casos de obras que se situ-

am na fronteira do gênero de ficção, usando a situação no espaço exterior 

ou a tecnologia de aspecto futurista apenas como pano de fundo para 

narrativas, a exemplo da série Guerra nas estrelas. Os entusiastas mais tra-

dicionalistas do gênero Sci-Fi compreendem estes filmes como exemplos 

de fantasia, ao passo que o público em geral, no âmbito da ficção científica.

O DESIGN DE INTERAÇÃO E SEU CAMPO DE ESTUDO

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2002), design de interação corresponde ao 

design de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidia-

nas das pessoas, seja no lar ou no trabalho. Trata-se de criar experiências 



11 DESIGN DE INTERAÇÃO E CULTURA FICCIONAL

Cleomar Rocha cleomar / Márcio Alves da Rocha

que melhorem e estendam a maneira como as pessoas trabalham, se comu-

nicam e, enfim, interagem. Winograd (1997) considera design de interação 

como o projeto de espaços para comunicação e interação humana, já que 

ele consiste em fornecer suporte às pessoas. O conceito é compreendido 

como fundamental para todas as disciplinas, campos ou abordagens que 

se preocupam em pesquisar e projetar sistemas baseados em computador 

ou dispositivos para pessoas. O campo interdisciplinar mais conhecido é a 

interação homem-computador (IHC), que se fundamenta no design, na ava-

liação e na implementação de sistemas computacionais interativos para uso 

humano e com o estudo de fenômenos importantes que os permeiam (Acm 

Sigchi, 1992). Moran definiu esse termo como “aqueles aspectos de um siste-

ma, com os quais os usuários têm contato” (morAn, 1981), o que por sua vez 

significa “uma linguagem de entrada para o usuário, uma linguagem de saí-

da para a máquina, e um protocolo para a interação dos dois” (chi ‘85, 1985). 

Os sistemas de informação constituem uma outra área preocupada com a apli-

cação de tecnologia e da computação no domínio dos negócios, da saúde e da 

educação. Outros campos relacionados ao design de interação incluem fatores 

humanos, ergonomia cognitiva e engenharia cognitiva, dentre outros. Consti-

tuem áreas de estudo dedicadas a projetar sistemas que vão ao encontro dos 

objetivos dos usuários, ainda que cada um com o seu foco e metodologia.

Um dos maiores desafios do design de interação foi ter desenvolvido dis-

positivos que pudessem ser acessíveis e facilmente utilizados por qualquer 

pessoa, além de engenheiros, para a realização de tarefas que envolvessem 

a cognição humana. Como consequência natural da evolução tecnológica, as 

diferentes áreas de estudo procuram uma relação capaz de abarcar a com-

plexidade envolvida no desenvolvimento desses produtos de maneira que 

respondam de forma mais adequada, otimizada e eficaz.

Dentro do processo de design de interação, temos essencialmente quatro 

atividades básicas, que englobam processos de grande complexidade (Pree-

ce, rogerS & ShArp, op. cit.):
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 — identificar necessidades e estabelecer requisitos;

 — desenvolver designs alternativos que preencham esses 

requisitos;

 — construir versões interativas dos designs, de maneira que 

possam ser comunicados e analisados;

 — avaliar o que está sendo construído durante o processo.

Avaliar o que está sendo construído está no centro do design de inte-

ração. Existem várias maneiras de se atingir esse objetivo: por exemplo, 

entrevistando os usuários, observando-os no desempenho das tarefas, 

conversando com eles, aplicando tarefas de desempenho, modelando sua 

performance, solicitando preenchimento de questionários e até mesmo 

pedindo que se tornem codesigners; trata-se, em suma, de envolver os 

usuários no processo de design de interação. Compreender como as pes-

soas realizam tarefas do cotidiano deve ser feito antes da construção de 

um produto interativo.

Um ponto essencial quando se executa uma análise destes fatores é que 

os usuários não são homogêneos em suas características pessoais nem 

em termos de suas necessidades. Apesar de seres humanos partilharem 

certas características físicas e psicológicas, eles são heterogêneos em 

termos de qualidades como tamanho corporal, forma, habilidades cog-

nitivas e motivação. Estas diferenças individuais se traduzem em impor-

tantes implicações para o design e para o cumprimento de requisitos. As 

crianças, por exemplo, apresentam expectativas diferentes dos adultos 

quanto à maneira como querem aprender ou jogar. Desafios interativos e 

personagens animados podem ser altamente motivadores para as crian-

ças, ao passo que, para os adultos, podem-se tornar algo aborrecedor. Em 

contrapartida, os adultos geralmente apreciam discussões sobre tópicos 

não raro sob forma de fórum ou conteúdo textual, sendo que as crianças 

podem considerá-los maçantes.
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Essas diferenças fizeram com que o design de interação recebesse contribui-

ções de diversas outras disciplinas. Não apenas as ciências da computação 

e a psicologia estão envolvidas no processo. Para que os estudos nessa área 

pudessem avançar, foram necessárias contribuições da inteligência artificial, 

linguística, filosofia, sociologia, antropologia, engenharia, design, dentre ou-

tras. Dessa forma, é importante notar que, subjetivamente, o que pode ser 

esteticamente agradável e motivador para um indivíduo pode parecer frus-

trante para outro. É preciso considerar, pois, aquilo de que as pessoas gostam 

ou não, e como compreender essas diferenças.

Um dos métodos atuais para a geração de interface baseia-se na observação 

detalhada de situações particulares e do cotidiano, o que abrange o modo 

como os usuários realizam suas tarefas, a documentação de suas dificuldades 

e o porquê de cometerem erros no desempenho de tarefas. Nesse caso, a pes-

quisa aponta para o desenvolvimento de elementos precisos que modelam a 

concepção do diálogo e a escolha das funções do aparelho.

PARADIGMAS DO DESIGN DE INTERAÇÃO

Segundo Preece, Rogers e Sharp (idem), vários paradigmas de interação al-

ternativos foram propostos por pesquisadores no intuito de guiar futuros 

designers de interação e o desenvolvimento de sistemas. Dentre eles, pode-

mos destacar os seguintes:

 — computação ubíqua (tecnologia inserida no ambiente);

 — computação pervasiva (integração total de tecnologias);

 — computação vestível (ou wearables);

 — bits tangíveis, realidade aumentada e integração física/virtual;

 — ambientes imersivos (os computadores atendem às necessida-

des do usuário);

 — o Workday World (aspectos sociais do uso da tecnologia);

A indústria do cinema – principalmente, do cinema de ficção – contemplou 

a exposição de vários produtos ou sistemas que dialogam com esses princí-

pios alternativos que foram propostos.
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O FUTURO DO DESIGN DE INTERAÇÃO

FIGURA 1  
Imagens do 

filme Minority 
Report (Inter-
face de inte-

ração baseada 
em gestos).

INTERFACE BASEADA EM GESTOS

Em Minority Report (2002), adaptado de um conto do americano Philip K. 

Dick, é possível observar um mundo imaginado que se passa no ano de 

2054, quando a tecnologia permeia todos os aspectos da vida humana, de 

uma forma que tanto celebra os feitos da inovação e ao mesmo tempo in-

corpora as falhas da imperfeição do mundo real. O resultado apresenta um 

mundo em que os computadores e os seres humanos interagem de maneira 

significativa e cada indivíduo assume tarefas mais adequadas às suas ha-

bilidades. A interação é baseada em gestos através da visualização em uma 

base transparente, na qual é visualizado um conjunto de dados, manipulado 

não somente pelo movimento gestual das mãos, como também da cabeça, em 

uma técnica conhecida como headtracking, para melhoria da percepção de 

imersão. Esse cenário ficcional une ambiente imersivo, o design da sua inter-

face gráfica, além do design de interação baseada em gestos e movimentos 

das mãos, da cabeça e do corpo do usuário.

Sobre sua viabilidade, é possível observar marcadores nas mãos do usuário 

na medida em que alguns movimentos curiosamente não são captados pelo 

sistema, ou os movimentos gestuais são simplesmente ignorados, sobretudo 

quando o usuário, no filme, interage com outros personagens na frente da 

tela. Esse é um exemplo de um sistema interativo em que, para a constru-

ção narrativa do filme, comporta-se mais em decorrência dessa construção. 
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Os designers que se propõem a criar esse tipo de interação precisam pro-

gramar o que o sistema irá captar como gesto a ser considerado e a ser 

ignorado. Parte fundamental do processo de entender as necessidades do 

usuário consiste em ser claro quanto ao objetivo principal. Nesse sentido, é 

importante refletir sobre o que é realidade e o que é ficção. O que atende 

requisitos reais e, sobretudo, dentro da perspectiva do usuário.

  

A Oblong desenvolveu um ambiente operacional imersivo denominado 

g-speak. Trata-se de uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos 

em um ambiente de execução, baseada em gestos humanos, que desafia 

a navegação imposta pelas GUIs (Graphical User Interfaces) tradicionais. 

Seu desenvolvimento é baseado na proximidade do homem com amplo 

sistema espacial imersivo, que produz respostas em tempo real, tendo 

sua navegação mapeada e modelada pela expressão humana, na busca 

de uma linguagem natural e fluida. A semelhança não é coincidência: um 

dos fundadores da Oblong baseou-se em seu trabalho acadêmico ante-

rior realizado no MIT e serviu como consultor para a produção do filme 

Minority Report, cujos personagens realizam análises forenses utilizando 

navegação gestualmente conduzida. Revestida de uma realidade mais 

concreta, o g-speak caminha para se tornar um produto comercialmente 

viável. Hoje sua aplicação parece lógica e até mesmo necessária. Para o 

bom andamento do projeto é preciso que os designers e programadores 

estejam preocupados com as questões humanistas, e não somente com a 

tecnologia utilizada para sua viabilidade. É fácil notar, neste caso, o dis-

tanciamento entre a realidade e a ficção.

IGURA 2  
Imagens do 

filme Minority 
Report  (inte-

ração baseada 
em gestos 
através de 

marcadores).
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AMBIENTES IMERSIVOS

Alex McDowell, da equipe Three Ring, concebeu um ambiente imersivo e 

intrusivo no qual a identidade de um indivíduo é digitalizada e os conte-

údos em torno respondem de forma personalizada: as lojas identificam 

seus clientes pelo nome e sugerem itens baseados em seu perfil. A na-

tureza intrusiva da tecnologia é amplamente enfatizada a fim de servir 

à narrativa do filme. Os cidadãos estão sujeitos à identificação de suas 

retinas a cada passo. Tecnologias imersivas similares estão sendo de-

senvolvidas não só para identificar o participante, mas para controlar os 

olhos e a cabeça do usuário, permitindo que eles se sintam como se eles 

coexistem dentro do conteúdo 3D. A tecnologia imersiva busca extrair 

FIGURA 3 
 Imagens 

do g-speak 
(interação 

baseada em 
gestos através 

de utilização 
de luvas e 

marcadores).
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informações do mundo físico e utilizar essa informação para apresentar-

-se de uma forma mais real e intuitiva ao usuário. Utilizando um con-

ceito de projeções animadas em grande escala, quiosques interativos e 

projeções holográficas, o conceito de mídia inevitável e onipresente é 

ressaltado para a construção poética e fílmica. Em condições e tamanhos 

superdimensionados, a sensação é igualmente ampliada. A aplicação real 

destas tecnologias começa a dar seus primeiros passos, e a discussão 

ética dessas interações está muito próxima de acontecer na tentativa de 

se evitar um mundo intrusivo e distópico.

 

 

 

FIGURA 4  
Ambiente “vivo 
e intrusivo” de 

Minority Report.

FIGURA 5 
A natureza 

intrusiva da 
tecnologia é 
amplamente 

enfatizada.

FIGURA 6 
 Projeções em 
grande escala 

constroem o 
conceito de 

mídia inevitável 
e onipresente.
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Para a criação do ambiente do filme Star Trek, o designer Scott Chambliss 

queria projetar a tecnologia em um ambiente onde todas as superfícies 

são pontos de interação, criando um ambiente de tecnologia onipresente. 

Para atingir esse objetivo, foi utilizado um grande número de computa-

dores com processamento de conteúdo dinâmico e transmissão de dados, 

para criar o que parece ser um mundo contínuo em que todas as telas atu-

am como janelas. Este tipo tendência reafirmada pelo filme é fato, embora 

seja também necessário para que os designers possam melhorar continua-

mente a estética das interfaces e criar projeções de vislumbre do futuro, de 

forma emocionalmente intrigante. Um estudo mais aprofundado da ergo-

nomia, do design informacional e, sobretudo, de aspectos relacionados ao 

conforto pode revelar dados curiosos a respeito do design de interação e 

da conformação de um ambiente imersivo dentro de uma perspectiva real. 

Uma questão importante é considerar o isolamento, a grande quantidade 

de informações, a consequente carga cognitiva e o quanto isso pode ser 

benéfico ou nocivo do ponto de vista do usuário.

 

 

FIGURA 7  
 Star Trek / 
ambiente 

imersivo mul-
tiscreen 360º.
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Não é preciso ir muito longe na questão da evolução tecnológica e de 

como isso tem afetado as pessoas em seu cotidiano. Atualmente já é 

possível verificar essa preocupação. Segundo Julio Van Der Linden (2007), 

com a evolução das tecnologias, em particular na área da informação e 

da comunicação, as condições em que vivemos, trabalhamos, estudamos 

e nos divertimos, enfim, os ambientes em que estamos inseridos têm 

mudado rapidamente, trazendo inúmeras novidades, nem sempre com 

resultados positivos para a saúde e o conforto de todos. Experimentamos 

hoje uma renovação do pensamento da ergonomia. O desenho do mundo 

contemporâneo envolve, além das questões de natureza organizacional, 

típicas de ambientes de trabalho, questões cognitivas e afetivas implica-

das na interação entre o ser humano e a tecnologia.

DIGITAL PAPER

FIGURA 8  
 Jornal digital 

(dados atu-
alizados de 

forma remota 
em um papel 

interativo).

Ao combinar o conhecimento tátil da mídia tradicional com o poder do 

serviço remoto de gerenciamento de conteúdo, Minority Report apre-

sentou em algumas cenas um jornal que cria uma experiência futura 

de grande potencial, utilizando um papel interativo no qual imagens e 

notícias se movimentam e interagem com o leitor. Empresas como a E-

-Ink e produtos como o Kindle, da Amazon, e mais recentemente o iPad, 

da Apple, desenvolveram produtos que se inserem em uma lógica mui-

to parecida e dentro da visão compartilhada de seus usuários. Compre-

enderam que a chave para qualquer sucesso na adoção de uma nova 
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tecnologia é a fidelidade ao que é familiar dentro da perspectiva humana. 

Embora pequena em tamanho, a tecnologia E-Ink tem um grande potencial 

na expansão do mercado de exibição de dados, unindo e oferecendo porta-

bilidade e comodidade aos seus usuários. Outros materiais de visualização 

flexíveis também estão começando a aparecer, permitindo a visualização da 

informação de forma portátil, interativa e inovadora. 

FIGURA 9  
Respectiva-

mente: Kindle 
1 e Kindle 2 
da Amazon.

 

FIGURA 10  
 Eletronic 

paper desen-
volvido pela 
E-ink e iPad, 

da Apple.
 

HEAD TRACKING

Introduzido pela primeira vez em capacetes de aviação e cabines de avi-

ões, a navegação baseada em movimentos da cabeça e em movimento dos 

olhos, o chamado eye tracking, permite a apresentação do conteúdo de for-

ma natural e altamente imersiva. Projetando em superfícies translúcidas, 

permite uma experiência de realidade mista, unindo o ambiente natural e 



21 DESIGN DE INTERAÇÃO E CULTURA FICCIONAL

Cleomar Rocha cleomar / Márcio Alves da Rocha

os conteúdos digitais na mesma visada. Esta técnica já está sendo uti-

lizada em experimentos que se utilizam de uma base um pouco mais 

ampla, como a utilização de dispositivos móveis e celulares, câmeras e 

computadores, na utilização de realidade aumentada e realidade virtual.

 

FIGURA 12 
– Sistema de 

navegação por 
head tracking 

(Iron Man 2, 
2010).

DISPLAYS E TELAS TRANSLÚCIDAS

A Samsung lançou recentemente seu laptop com tela translúcida, com a 

tecnologia AMOLED – Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode (matriz-

-ativa de emissão de luz orgânica por diodos). É uma tecnologia baseada 

na OLED, em que os pixels são ligados a um Transistor de Película Fina 

(TFT, ou Thin-Film Transistor).

É possível ver em vários filmes a utilização de telas que oferecem a mes-

ma lógica de visualização de dados. A ideia de dados compartilhados e 

visíveis mesmo a distancia, em qualquer lugar do ambiente, mostra-se 

tão interessante quanto contraditória. Questões de privacidade podem 

interferir na viabilidade de um projeto como esse. É preciso compreender 

FIGURA 11 
– Sistema de 

navegação por 
head tracking 

/ Minority 
report (2002) 

de Steven 
Spielberg.
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melhor, dentro da perspectiva do design de interação, que consequências 

essas telas podem trazer quando da sua utilização no dia a dia, como se dará 

a interação do homem com essas telas e, sobretudo, compreender melhor 

como o homem executa suas atividades dentro dos parâmetros de design 

de interação.

Por outro lado, a aplicação de telas em capacetes e óculos para a utilização 

de navegação baseada em headtracking e eyetracking, além da utilização 

de dados variáveis que transformam a realidade em uma realidade mis-

ta e ampliada, com aplicações em parabrisas de automóveis, como exem-

plo, parece ser uma ideia bem promissora, mas que demanda estudos mais 

aprofundados.

  

FIGURA 14  
 Laptop da Samsung com display 

translúcido AMOLED.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os argumentos apresentados neste artigo evidenciam as relações anterior-

mente supostas entre design de interação e cultura sobre filmes e ficção 

científica para a criação de produtos de design de interação e artefatos 

FIGURA 13 
 Displays e 

telas translú-
cidas em Iron 
Man 2 (2010) 

e Avatar 
(2009), de Ja-

mes Cameron.
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interativos, fazendo avaliações panorâmicas, e por vezes empíricas, de seus 

paradigmas, tendências e possibilidades, demonstrando paralelamente pro-

dutos ora da ficção, ora do mundo que nos cerca.

A tecnologia caminha a passos largos, de modo que é preciso sempre ob-

servar a viabilidade desses projetos, não do ponto de vista econômico ou 

somente tecnológico que se encontra flutuante, rápido e mutável, mas prin-

cipalmente da perspectiva do próprio homem e na leitura atenta de seu co-

tidiano quando da realização de suas tarefas. Observar a praticidade desses 

projetos dentro da perspectiva do usuário garante que todas as premissas 

sejam contempladas, de forma a impedir que as decisões não se baseiem 

somente em atributos estéticos ou, em última instância, em produtos so-

mente presentes para caracterizar uma narrativa futurística fílmica, mas dis-

tanciada das necessidades cotidianas do próprio homem.

É possível detectar uma dificuldade em se relatarem as experiências oriundas 

da prática da produção voltada para a indústria do cinema, que se manifesta 

de forma antecipatória a novas tendências de mercado sem preocupações 

técnicas reais, e o seu vínculo com a teoria voltada para o desenvolvimento 

de projetos de design de interação, que se preocupa com projetos e soluções 

baseadas em um mundo concreto, considerando condições socioeconômicas, 

que operam como condicionantes dos projetos de design.

Por outro lado, é possível notar que a cultura que nos cerca, a análise e a 

observação desses fenômenos devem ser amplamente consideradas para o 

desenvolvimento de produtos de design de interação, pois, apesar de esta-

rem algumas vezes desvinculadas de nossas necessidades reais, sugerem 

uma quebra de paradigmas e de modelos que representam padrões estabe-

lecidos, que invariavelmente nos impedem de avançar.
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Resumo O presente artigo pre-

tende discutir nossa relação com 

as interfaces computacionais a 

partir de uma visada que permite 

uma compreensão maior de seus 

tipos e suas relações com o sujeito 

que as percebe. Sob a perspecti-

va fenomenológica, baseada nas 

formulações de Merleau-Ponty, é 

feita uma breve análise de como 

o filósofo trata a percepção e a 

experiência que um sujeito tem 

e como isso se relaciona com 

as interfaces computacionais.

PERCEPÇÃO E INTERFACES 
COMPUTACIONAIS
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O MUNDO IMPRESSIONA NOSSO CORPO PRÓPRIO, e 

os estímulos dados por ele ao nosso corpo são conhecidos 

como sensações. Os exteroceptores são os elementos de 

nosso corpo responsáveis pela recepção desses estímulos 

e por sua condução até a consciência. “A consciência é o ser 

para a coisa por intermédio do corpo” (MerleAu-Ponty, 2006, 

p. 192). À tomada de consciência da sensação chamamos de 

percepção, que é uma primeira roupagem do sentido, que 

se estabelece ao se reconhecerem as sensações.

Utilizamos o termo sensações no plural pois, quando algo 

se manifesta diante de nós, não o faz somente a um de 

nossos sentidos, mas a todos ao mesmo tempo, mesmo 

que se oriente a um ou outro em maior intensidade. Isso 

ocorre porque os órgãos dos sentidos não estão separa-

dos em relação a suas atividades; quando o corpo sente, 

ele o faz como um todo e não em partes, assim como per-

cebe a seus próprios membros. O processo perceptivo é, 
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então, efetivado de tal forma que não se pensa em como ou que parte do 

corpo estamos utilizando para perceber, já que simplesmente há uma ex-

periência perceptiva. Para pegarmos um objeto, por exemplo, quase sempre 

executamos a ação sem pensar sobre como fazê-la.

Além do hábito envolvido nesse processo, há o fato de a percepção ocorrer 

no nível fenomenal, e não no objetivo: como os exteroceptores e os mem-

bros necessários para executar o ato estão em nosso corpo, e este já é co-

nhecido por nós, não é preciso descobrir onde eles se localizam no espaço 

para usá-los, pois já o sabemos antes de realizarmos o ato sensitivo. Isto faz 

com que a percepção e a sensação tornem-se um só ato e uma só experiên-

cia: ao mesmo tempo em que nossos órgãos sensores captam as sensações 

objetivas enviadas pelos elementos do mundo natural, nós os percebemos. 

Outro fator que contribui para entender a unicidade do ato de percepção é 

a igualdade dos exteroceptores em relação ao objetivo em comum de suas 

funções: não importa para o ser como cada exteroceptor “age”. Em outras 

palavras, em termos físicos e fisiológicos, não interessa como os exterocep-

tores fazem para sentir, mas, de fato, saber que o fazem para um mesmo 

mundo natural e para um mesmo ato: “não há no sujeito normal uma expe-

riência tátil e uma experiência visual, mas uma experiência integral em que 

é impossível dosar as diferentes contribuições sensoriais” (idem, p. 154).

Algo que também merece destaque no tocante à percepção é que a ex-

periência de perceber é influenciada não somente pelas características do 

mundo natural que são dadas de forma objetiva, como o próprio conjunto de 

aspectos em que o fenômeno está inserido ou suas características formais, 

mas também pelo conjunto de outras experiências, vividas pelo ser, que 

norteiam a percepção, acrescentando dados que podem resultar em infor-

mações, quando há o contato dele com o mundo. A exemplo disso, quando o 

sujeito vê uma cor vermelha, ele sabe que ela é vermelha pela característica 

vibratória da frequência da cor; contudo, a cor percebida não será dada so-

mente pelos dados objetivos sentidos, mas também pela percepção e pela 
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experiência que o sujeito tem da configuração do conjunto de aspectos em 

meio aos quais a cor se encontra. Dessa forma, a compreensão que ele tem 

de mundo é baseada tanto nas novas experiências que ele pode ter quanto 

nas já tidas. Isso permite que o ser mantenha com o mundo uma relação de 

significação que influencia na forma como ele o percebe. Ora, so sujeito já 

conhece um ambiente, ele subjetiva suas ações, adaptando sua percepção 

somente ao que há de novo no local.

De forma similar, podemos analisar a experiência que o ser tem com as in-

terfaces computacionais. Cabe-nos afirmar que o contato entre as interfaces 

e o ser se dá no mundo natural através de um conjunto de elementos unidos 

em uma única experiência perceptiva: o ser e a experiência que ele tem; a 

interface, independentemente de qual tipo seja; os sons emitidos pela mes-

ma e os elementos físicos que permitem sua manipulação.

Na atualidade, quando comentamos com alguma pessoa sobre interface, esta 

naturalmente ligará o termo ao visual de um sistema operacional ou de um 

aplicativo qualquer. Essa noção, do vocábulo interface, e seu sentido limitam 

a compreensão de um elemento fundamental na comunicação do ser com 

um sistema. Ao usarmos o computador, por exemplo, o fazemos através de 

várias interfaces. Um dos tipos de interface utilizados é a interface física, 

como o teclado. Interface, então, não se refere somente à parte visual de 

um sistema computacional. Em relação às interfaces computacionais, Rocha 

(2008, p. 6) afirma que “[...] uma interface é a base de contato de um sistema 

com outro sistema/homem, mantendo uma relação de pertencimento e a 

base lógica de agenciamento/tradução de informações”.

A afirmação do autor implica, na definição de interface, todo e qualquer 

elemento que efetiva a comunicação e o contato sistema/homem. Por isso o 

teclado pode ser definido como uma interface. Ele tem uma relação de per-

tencimento com um dos elementos do processo comunicativo e faz um agen-

ciamento/tradução de informações entre os partícipes do processo – neste 

caso, o homem e o sistema computacional. As interfaces computacionais 
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têm, dessa forma, o objetivo de possibilitar a interação usuário/máquina 

através de um conjunto de sensações visuais, sonoras, sinestésicas e tá-

teis-motoras, impressionando o corpo próprio, resultando na percepção.

No início da era computacional, na década de 1960, as interfaces de aces-

so e manipulação de dados de sistemas computacionais eram físicas e 

havia principalmente o caráter motor em sua utilização. Utilizavam, ba-

sicamente, dispositivos como botões e discos para transmitir de forma 

mecânica e eletromecânica dados para a máquina executar determinada 

tarefa ou ser reprogramada. Tratava-se, de acordo com Walker (apud LAu-

rel, 1990, p. 444), da primeira geração da forma de interação do usuário 

com o sistema computacional. A segunda geração utilizava cartões ou 

fitas perfuradas que, ao serem inseridas no computador e processadas, 

eram devolvidas com o resultado da operação impresso nelas. A sua pro-

gramação era baseada em tarefas a serem executadas em lote.

A terceira geração de interação introduz outra interface física: o tecla-

do. Através dele o programador pode programar as funções da máquina, 

por meio de linguagens específicas de programação. O operador agora 

“conversa” com a máquina, instruindo-a de acordo com o necessário, e ela 

lhe responde pelo monitor de vídeo, usando-o como uma forma de saída 

de dados do computador. Ao permitir utilizar caracteres para a entrada 

e saída de dados no lugar dos cartões perfurados, o teclado e o monitor 

“permitem uma interação mais dinâmica com os computadores e uma 

visualização mais confortável das informações” (LemoS, 1998, p. 32). Nesse 

momento, porém, as interfaces físicas ainda eram predominantes no pro-

cesso comunicativo.

A quarta geração também utiliza a forma de interação “conversacional”, 

mas, a partir dela, escolhas podem ser feitas através de menus textuais, 

cujo acesso se dá por teclado e pelos dados mostrados na tela do moni-

tor do computador.
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A quinta geração, na qual a interface gráfica tem uma predominância en-

tre as outras, é a atual. É a geração que começou com o pesquisador Ivan 

Sutherland através do SketchPad. Ela é diferente do que havia até então 

pela possibilidade não só de visualização, mas também de manipulação 

da imagem gerada com um equipamento em forma de caneta.

O SketchPad é um exemplo da introdução dos sistemas de manipula-

ção direta do objeto de interesse na comunicação homem/máquina 

(ShneidermAn, 1998, p. 187). Esses sistemas substituíram a complexa sin-

taxe de linguagem de comandos que era necessário saber para que o 

aparelho pudesse ser operado. Há dois princípios que envolvem o de-

senvolvimento de sistemas de manipulação direta: o princípio da vir-

tualidade e o da transparência (idem, p. 202). O primeiro foi apresenta-

do pelo pesquisador Theodor Nelson e tinha relação com o fato de que, 

para o usuário, era mais interessante o sistema quando se identificasse 

nele uma representação de realidade que permitia ser manipulada. 

Dentre os jogos de computador, os de corrida de carros constituem 

bom exemplo. O segundo princípio, definido por Rutkowski, vincula-

-se à ocasião de ser permitido ao usuário interagir diretamente com a 

tarefa, e a ferramenta utilizada para tanto tendia a se tornar “invisível”. 

Como exemplo, o mouse. Lemos (op. cit., p.34) especifica ainda três 

critérios que devem ser contemplados para que um sistema possa ser 

definido como de manipulação direta: “uma representação contínua do 

objeto de interesse; ações físicas por intermédio de botões, e não por 

sintaxes complexas; e o impacto imediato na manipulação de ‘objetos/

ícones’ virtuais”.

Os celulares que trabalham com telas touch-screen são um exemplo des-

sa predominância da interface gráfica no processo comunicacional. Seus 

sistemas possibilitam a utilização de representações gráficas de teclados, 

eliminando a necessidade de se utilizar um teclado físico para a entrada 

de dados no sistema.
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Desde o início de seu desenvolvimento, a interface computacional – atra-

vés de suas formas de manifestação, como a interface física do teclado 

para a entrada de dados no sistema ou a interface do monitor e do sis-

tema de áudio – lançou-se aos sentidos de forma unificada. Seja qual 

for seu tipo, o conjunto de sensações causadas pelas interfaces forma 

um único contexto perceptivo. Não obstante, dentro de um sistema com-

putacional qualquer, a interface gráfica, pela forma como impressiona 

os sentidos do usuário, é a mais utilizada para atualizar os dados que 

estão virtualizados em forma codificada dentro do sistema, tratando-se 

de interfaces de saída, já que só acessamos os elementos do espaço vir-

tual quando eles deixam o espaço virtual. Isso se dá quando a interface 

gráfica atualiza a linguagem que está em código em uma forma sígnica, 

facilitando a sua compreensão por parte do usuário e permitindo que o 

mesmo o acesse no mundo natural. Dessa forma, é necessário analisar 

de maneira mais aprofundada esse tipo de interface para entendermos 

melhor como o processo perceptivo do homem em relação à máquina se 

dá na atualidade.

A noção de user interface, definida como sendo os aspectos do sistema 

com os quais o usuário entra em contato, significa que há uma linguagem 

de entrada para o usuário, uma linguagem de saída para a máquina e um 

protocolo para a interação (Preece, 1994, p. 7). Esse conjunto pressupõe, 

então, a ideia de um sistema que, além do usuário, inclui toda e qual-

quer interface utilizada para interação, tais como as físicas, que incluem 

o teclado e o mouse, utilizando-se as sensações táteis-motoras e cines-

tésicas; as gráficas, que incluem o monitor de vídeo que impressiona de 

forma mais intensa a visão; e os dispositivos de emissão e recepção de 

áudio, que trabalham com as vibrações sonoras.

A evolução da interface computacional em termos gráficos teve um im-

pulso quando dois pesquisadores, Douglas Engelbart e Alan Kay, inven-

taram o WIMP (Windows, Icons, Menus e Points Devices) como forma de 
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facilitar a manipulação dos elementos da interface visual. Ainda de acor-

do com os dois princípios estabelecidos por Theodor Nelson e Rutkowski 

– virtualidade e transparência –, eles utilizaram a metáfora, um elemento 

linguístico, para facilitar a compreensão do uso e das funções da interface 

pelo usuário. Através de uma comparação indireta, permitiam que o usuário 

fizesse uma associação do elemento sígnico com a função desejada, que 

são coisas distintas. Surgia a metáfora de Desktop para a interface gráfica, 

que utiliza o conceito de affordance: “a capacidade de o elemento indicar 

seu melhor uso – tendo como base a experiência cotidiana do usuário em 

relação aos elementos e comandos do mundo natural” (RochA, 2009, p. 2). 

Um exemplo disso são os ícones que se parecem com objetos comuns ao 

ambiente de trabalho do usuário, como a lixeira.

Esta sensação de reconhecimento dos elementos da interface grá-

fica computacional relaciona-se com a experiência perceptiva que 

o usuário já possuía quando estes impressionaram seus sentidos. 

Já havia em sua consciência outros sentidos de fenômenos que se 

aproximavam dos novos objetos de alguma forma, o que permitiu 

a equivalência de sentido entre a coisa que se percebe e a outra 

coisa já percebida. Os elementos da interface gráfica são alcan-

çados e tem o lastro semântico definido de acordo com a relação 

entre o usuário e eles próprios. (idem, ibidem)

Alguns fabricantes propuseram outras metáforas, mas não tiveram o mesmo 

sucesso comercial e de adaptação pelo usuário. Uma das ideias é o concei-

to de “salas” (Preece, op. cit., p. 288): pesquisadores notaram que diferentes 

usuários utilizavam um padrão de programas para executar algumas tarefas 

especificas. Agruparam-se os programas e janelas necessários para deter-

minada tarefa em uma sala, representada por um ícone. Quando o usuário 

quisesse algo relacionado à tarefa de escrever um texto, por exemplo, en-

contraria tudo de que precisasse dentro do ícone respectivo a tal função. 

Essa proposta foi trabalhada na interface gráfica chamada Bob, criada para 

substituir a metáfora utilizada pelo gerenciador de programas Windows 

3.1x e pelo sistema operacional Windows 95.
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Em vez de uma área de trabalho tendo como metáfora uma mesa, aqui exis-

tia a imagem de uma sala. A partir da sala principal podia-se acessar as ou-

tras “áreas” ou programas que deveriam ser executados. A questão principal 

do fracasso dessa proposta é explicitado por Johnson (2001, p. 48): “o que 

essas hipermetáforas tinham de paradoxal era o fato de não serem sufi-

cientemente metafóricas. [...] Metáforas baseadas em identidades comple-

tas nada tem de metáforas”. Por mais que os olhos informem à consciência 

de que na tela há elementos conhecidos há muito e que, portanto, fazem 

parte da experiência do ser, não há um distanciamento necessário entre a 

simulação e o objeto simulado para que se transforme em uma metáfora. 

Os objetos físicos estão representados na interface tal e qual e, em vez de 

esse fato facilitar o uso, na verdade interfere demasiadamente no processo 

de assimilação das funções do sistema, já que não permite que o usuário 

seja direcionado para uma interpretação da função à qual a metáfora se 

refere, porque não há mais metáfora, somente uma representação icônica 

de um objeto do mundo; nem há um signo organizado em uma sintaxe que 

permite uma comunicação, um reconhecimento do código.

Outro elemento que permitiu que a metáfora do Desktop funcionasse foi a 

utilização do mouse, inventado por Douglas Engelbart. O mouse é uma inter-

face física em que o usuário pode ter, através de sua manipulação, a sensação 

de que está manipulando um elemento do espaço de dados como se o fizesse 

com o próprio corpo. Ou seja, a manipulação ocorre diretamente nos elemen-

tos físicos da interface, no caso o mouse, tendo uma sincronização deste com 

os elementos gráficos, resultando em uma percepção de manipulação direta.

Como na encarnação atual, o mouse de Engelbart fazia o papel de 

representante do usuário no espaço de dados. O software opera-

va uma coordenação entre os movimentos da mão do usuário e 

um ponteiro na tela, permitindo a Engelbart clicar em janelas ou 

ícones, abrir e fechar coisas, reorganizar o espaço de informação 

no monitor. O ponteiro correndo pela tela era o doppelgänger, o 

duplo virtual do usuário. O feedback visual dava à experiência seu 

caráter imediato, direto: se o mouse fosse movido um centímetro 
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ou dois a direto, toda a experiência mais pareceria com a de ver te-

levisão, onde estamos circunscritos à influência de um fluxo cons-

tante de imagens que são mantidas separadas, distintas de nós. 

O mouse permitia ao usuário entrar naquele mundo e manipular 

realmente as coisas dentro dele, sendo por isso muito mais que 

um mero dispositivo apontador. (idem, p. 22)

É necessário discutir algumas afirmações apresentadas por Johnson em seu 

texto. Ao tratar da questão da representação, ele afirma que o mouse faz o 

papel do usuário, tornando-se, dessa forma, o avatar do usuário. Na verdade, 

não é o usuário que é representado, e sim o mouse. O cursor localizado na 

interface gráfica torna-se, então, avatar do mouse, em sua relação de duplo 

virtual. Podemos afirmar também que o usuário não “entra no mundo virtual”, 

pois, além de não ser um mundo separado do natural, mas um espaço a mais 

incluso no mesmo, o mouse apenas aumenta a intensidade da sensação de 

manipulação dos elementos da interface pelo ser, através de seu próprio me-

canismo de rolagem e de outros elementos como dois ou três botões presen-

tes em sua construção física que aumentam a quantidade de funções destina-

das ao dispositivo. Um exemplo é o ato de se pressionar e manter pressionado 

o botão do mouse depois de ter colocado o cursor em cima de algum ícone. 

Ao arrastar o mouse, tanto o ícone quanto o cursor são arrastados ao mesmo 

tempo. Quando move o mouse, o sujeito tem a sensação de que o ícone é um 

objeto físico, que pode movê-lo também. Percebe-se aí que esse simples ato 

confirma que, apesar de estarem localizados em espaços diferentes, o mouse 

no espaço físico e o ícone no ciberespaço, os dois estão no mesmo mundo, 

pois, se assim não fosse, não seria possível se manipular um através do outro. 

Os dois elementos existem, sendo um físico e o outro a atualização de uma 

virtualidade, representação de um código binário. São objetos do mundo na-

tural assim como o corpo próprio que os manipula.

Através do desenvolvimento da interface computacional temos novas for-

mas de possibilitar a interação do usuário com o sistema. Para tornar cada 

vez mais intuitivo seu uso, criam-se interfaces que deixam mais transparente 
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a relação do usuário com o sistema, em um sentido em que aquele come-

ça a não perceber mais que há uma ou várias interfaces sendo utilizadas 

por ele quando acessa um sistema computacional ou, até mesmo, em 

alguns casos, que há um sistema computacional sendo utilizado por ele, 

reforçando a ideia de unicidade do ato perceptivo.

O videogame Wii, da empresa Nintendo, é um exemplo de como a inter-

face do sistema computacional pode ser modificada para se tornar mais 

intuitiva ao usuário. Ao alterar a forma como o jogador interage com o 

jogo, rastreando o movimento do corpo do usuário por meio de controles, 

que utilizam sensores de movimento, a empresa muda a experiência tida 

pelo jogador e a torna mais próxima da que teria se estivesse em uma 

situação parecida com a que é simulada pelo jogo. O controle agora é 

utilizado para fazer o mesmo movimento que se espera que o avatar re-

alize no jogo, como se espera no jogo de pesca, em que se tem que fazer 

com os controles do aparelho o mesmo movimento que se faria caso se 

estivesse com uma vara de pescar nas mãos. A mudança na interface físi-

ca do sistema do videogame interfere na experiência que o usuário tem 

do sistema de interfaces como um todo que é disponibilizado a ele pelo 

aparelho. Ao solicitar outra forma motora de interação, o aparelho faz o 

usuário perceber de maneira diferente o sistema computacional.

Outras formas de interação possibilitadas pelo Wii são exploradas por 

diversos pesquisadores, entre eles Johnny Chung Lee, PhD em Interação 

Humano-Computador. A partir da capacidade do hardware do Wii de reco-

nhecer movimentos, o pesquisador tem realizado diversos testes com o 

equipamento, usando-o em sistemas de interação com monitores e pro-

jeções realizadas em quadros brancos. Através dos sensores do Wii e de 

seu controle, o pesquisador consegue interagir com os elementos sígni-

cos das interfaces, movendo-os com movimentos e gestos de seu corpo 

rastreados em conjunto com emissores de sinal infravermelho pelos sen-

sores presentes no controle do Videogame Wii.
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Outro exemplo de forma de interação usuário/sistema que pode ser 

apontado é o Surface, desenvolvido pela Microsoft, que também funcio-

na reconhecendo os toques múltiplos, simultâneos e contínuos do usuá-

rio. O dispositivo é composto de uma tela de 30 polegadas, posicionada 

como se fosse uma mesa.

A diferença entre o Surface e outros aparelhos sensíveis ao toque é que 

ele também reconhece gestos. Através deles, o usuário pode manipular 

as imagens que aparecem em sua tela, aumentar o tamanho de uma foto 

ou escolher uma música para ser tocada. Pode também se conectar com 

vários aparelhos telefônicos, enviando e recebendo dados dos mesmos, 

sem a necessidade da utilização de cabos, através de tecnologias como o 

sistema Wi-Fi ou Bluetooth. Outra característica da mesa é que ela é mul-

tiusuário, permitindo, assim, que várias pessoas façam tarefas diversas ao 

mesmo tempo.

O equipamento não permite uma sensação táctil completa, já que ele-

mentos como texturas de objetos não podem ser passados através do vi-

dro. Mesmo assim, ainda facilita o processo de manuseio do equipamento 

pelo usuário, na medida em que aproxima os processos de manipulação 

dos elementos do mundo natural dos elementos do ciberespaço, utilizan-

do a mesma medida de manipulação direta, por meio dos exteroceptores.

Outros aparelhos também trabalham com o sistema de reconhecimento 

de gestos. Os notebooks e o celular da Apple são equipados com um Tra-

ckPad que reconhece os gestos humanos, assim como o Surface, mas em 

uma quantidade menor. Enquanto a mesa da Microsoft reconhece diver-

sos tipos de gestos ao mesmo tempo, os equipamentos da Apple limitam-

-se a seis tipos, de acordo com a quantidade de dedos utilizados: arrastar, 

mover (difere-se de arrastar, pois aqui utiliza-se o dedo para selecionar 

algo e mover para outro lugar, enquanto arrastar equivale a arrastar algo 

para algum lugar, como se se estivesse varrendo da tela o elemento), 

pinçar (que permite pinçar uma imagem com dois dedos e, através de 
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gestos, aproximar ou afastar os mesmos entre si, diminuir ou aumentar a 

mesma respectivamente), rotacionar, rolar (permite rolar a imagem pela 

tela quando não vemos parte da mesma por ser maior do que a janela), 

toque simples (permite selecionar algo simplesmente dando um toque 

no TrackPad) e toque duplo (habilita o menu de opções).

A sensação trazida pelos exteroceptores, aliada às informações forneci-

das pelo sistema computacional, permite que o usuário tenha a impres-

são de estar girando ou aumentando uma foto, por exemplo, ou rolando 

uma página para baixo, substituindo o mouse como aparelho único para 

realização desses processos.

A popularização de interfaces mais naturais para interação com sistemas 

computacionais possibilitou a criação de interfaces físicas com proprie-

dades hápticas, que são dispositivos que permitem “uma interação com os 

sistemas virtuais de modo sensoriamente similar às interações presentes 

no mundo físico” (CAetAno, 2008, p. 1). Ao transmitir ao usuário sensações 

de força, textura e movimento, há uma maior percepção de naturalização 

das interfaces físicas. Um dos exemplos de como isso funciona é o celular 

da empresa Researche In Motion – o BlackBerry Storm.

Ele trabalha com telas que, além de reconhecerem o toque, transmitem a 

sensação de pressão de uma tecla quando o usuário utiliza algum ícone 

na interface gráfica. Para isso, o celular altera visualmente o gráfico que 

representa o botão ao iluminar em volta do ícone selecionado, além de 

emitir um aviso sonoro, reproduzindo o som de um clique. Outra forma 

háptica de trabalho com interface são as vibrações que são realizadas 

pelo Joystick, interface física de entrada de dados para um sistema. Ge-

ralmente utilizados em jogos, os novos modelos podem, utilizando um 

dispositivo interno, vibrar quando ocorre alguma situação que pede o 

movimento: uma explosão ou um caminho esburacado na estrada. Dessa 

forma, torna-se uma interface também de saída, já que traduz um sinal 

do sistema para o usuário.
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Outro exemplo de mudança na forma como percebemos a interface ocor-

re quando sensores de presença física ou sonora detectam assim que 

uma pessoa entra em uma loja e, de forma automática, enviam um co-

mando para uma tela junto ao balcão de vendas informando ao vendedor 

a presença de um possível comprador. Esse tipo de sistema é denomi-

nado pervasivo, pois permite a interação com o usuário através de uma 

interface que se torna, ela mesma, e o próprio sistema computacional 

imperceptíveis ao comprador, um dos usuários. Isso de certa maneira cria 

uma situação que, até o momento, não havia sido mencionada, que é o 

fato de não ser o usuário quem percebe o sistema, mas de o primeiro ser 

percebido por este. Dessa forma, o corpo, ele mesmo um sistema orgâni-

co, impressiona o sistema de interfaces que o percebe. O sistema com-

putacional interage com o corpo e a resposta dada ao vendedor, a infor-

mação de que há alguém para ser atendido, é um resultado do processo 

computacional, uma resposta dada à percepção do sistema em relação à 

presença do comprador.

Outra pesquisa sobre esses tipos de interfaces pervasivas é realizada 

pela empresa Sensitive Object. Através da tecnologia por ela denomina-

da Virtual Acoustic Matrix (matriz acústica virtual), é possível reconhecer 

o local de qualquer impacto dado em algum ponto de uma superfície 

adaptada com o equipamento da empresa. Através de pequenos micro-

fones, a sonoridade do impacto é reconhecida e comparada a um banco 

de dados do sistema. De acordo com a empresa, cada ponto da superfí-

cie produz uma assinatura sonora única. Dessa forma, torna-se possível 

vincular o som ao local em que foi realizado o contato. Assim, o sistema 

permite que qualquer objeto seja utilizado para interagir com a superfí-

cie, já que não é o elemento táctil que é utilizado para reconhecimento 

do toque. Como exemplo, de acordo com a empresa, uma imagem de um 

teclado impresso em um adesivo e colocado em uma superfície pode ser 

utilizada para digitar algo, assim como um adesivo colado em uma mesa, 

pode servir de interruptor para acender uma lâmpada.



Leonardo Eloi Soares de Carvalho 
39 PERCEPÇÃO E INTERFACES COMPUTACIONAIS

CONCLUSÃO

Em seu estudo acerca da percepção e experiência, Merleau-Ponty permi-

tiu que houvesse um maior entendimento do papel do sujeito no uso das 

interfaces, valorando a experiência do mesmo como parte ativa do pro-

cesso perceptivo. Em conjunto, a evolução das interfaces computacionais 

mostra que a naturalização de seu uso, através da valorização do corpo 

próprio como mecanismo de interação, é a direção que deve ser tomada 

por artistas e pesquisadores no desenvolvimento de novos mecanismos 

de interação homem/máquina.
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Resumo Este artigo busca 

analisar a representação compu-

tacional em sua crescente com-

plexidade, associando-a a noções 

fundamentais para a experiência 

dos videogames, como espacia-

lidade e materialidade. A partir 

de uma perspectiva de jogo as-

sociada aos benefícios da corro-

boração da ilusão por elementos 

materiais em seu aspecto lúdico, 

observa-se como de Spacewar a 

Gears of War, a crescente comple-

xidade da representação beneficia 

o jogo e o aproxima do mundo 

natural não como experimentado 

pelo corpo próprio, mas como a 

apropriação dos elementos mate-

riais do jogo a título de extensão.
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A TECNOLOGIA COMPUTACIONAL, DESDE SUA sedi-

mentação e consequente integração ao cotidiano, mesmo 

em seus aspectos mais triviais, fundamenta grande par-

te de seus avanços na constante expansão das possibi-

lidades representacionais, intrinsecamente vinculadas à 

notável velocidade com que aumenta o poder de proces-

samento dos computadores. Uma vasta gama de novas 

experiências no contato com sistemas computacionais 

inaugura-se no ponto em que, a partir de modelagens sis-

têmicas, o computador passa a representar ambientes e, 

vez ou outra, mundos inteiros em crescente complexidade, 

coerência e, eventualmente, persistência. A experiência se 

transforma e a ela são garantidas novas significações e 

novas dimensões, tanto no que diz respeito à represen-

tação em si, por meio da liberação de um espaço sugeri-

do em que tomam lugar as ações do usuário, quanto aos 

aspectos conceituais mais profundos, que descentralizam 

as ações no que diz respeito tanto à tela quanto ao modo 

como se dá a entrada de dados no sistema.
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Tomando-se as divergências que existem entre sistemas produtivos e ex-

perienciais conforme apontadas por Laurel (1993), sendo notadamente o 

objetivo destes últimos a própria experiência no que concerne o relaciona-

mento do interator com o sistema, observa-se nos jogos computacionais um 

vasto potencial de exploração de tudo que se inaugura como possibilidade 

de representação do computador em termos sintáticos, semânticos e prag-

máticos. Inclusive por seu caráter de jogo, simultaneamente desprendido e 

significante, mas necessariamente fundamentado na obtenção e na manu-

tenção de um círculo mágico que busca suspender aquilo que não faz parte 

dele mesmo (GAdAmer, 1997), essas transformações convergem para e se no-

tabilizam num contexto bastante específico, o dos videogames, que caminha 

e, argumenta-se, eventualmente nivela pelo topo as possibilidades e aplica-

ções das novas tecnologias representacionais. Exemplo disso é o relato da 

própria Brenda Laurel, de que Steve Russell, criador de Spacewar, aquele que 

se pode considerar o primeiro videogame de acordo com o paradigma vi-

gente, observou ainda em 1962 o jogo computacional como algo que reunia 

já no anacrônico PDP-1 – maquinário da IBM cujo poder de processamento 

era significativamente menor do que computadores atualmente convertidos 

em artefatos tão prosaicos quanto relógios e celulares – principalmente as 

possibilidades de visualização na tela e de manipulação das informações 

por meio de artefatos que influenciariam ainda durante cinco décadas as 

várias e variadas conformações do joypad.

ESPAÇO E MATERIALIDADE NO VIDEOGAME

Ao tratar da evolução que de fato sedimenta a interface como elemento da 

cultura, tão relevante quanto a própria história da computação sobretudo 

por configurar de certo modo uma história do uso do computador, Steven 

Johnson (2001) aponta três instâncias essenciais como determinantes para 

as transformações no modo como se acessam informações digitais: (1) a 

disposição espacial da informação na área da tela, sobretudo no trabalho de 

Engelbart e do Augmentation Research Center; (2) a tridimensionalização 
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do espaço no qual a informação se dispõe a partir de uma orientação de ja-

nelas sobreponíveis, evidentes sobretudo no trabalho de Alan Kay e do Xerox 

PARC; e (3) a metaforização e consequente conformação de uma interface 

gráfica de usuário, popularizada pela Apple em seu Macintosh II. Essas mu-

danças, ocorridas num espaço de aproximadamente 20 anos, entre o início 

da década de 1960 e o início da de 1980, incidem não apenas sobre aquilo 

que o contato com um sistema computacional possui de mais prático, que é a 

substituição das linhas de código pela manipulação direta conforme definida 

por Shneiderman (apud LAurel, 1993), mas também sobre uma mudança um 

tanto mais profunda: a inserção do corpo e da espacialidade que lhe é pe-

culiar de maneira contundente no processo de manipulação de informações.

Antes do advento do mouse e da sobreposição de janelas, a informação 

computacional apresentava-se tão-somente sob forma de linhas de códi-

go, lineares em sentido bastante estrito, consequentemente acessadas pelo 

usuário uma linha por vez – a rigor, de modo idêntico a um texto. A so-

breposição de janelas e as metáforas vinculadas à manipulação direta dos 

elementos da tela inauguram, por sua vez, a atualização da informação na-

quilo que se sugere ser um espaço tridimensional, fundamentando então a 

percepção de que o monitor que suporta a representação seria uma janela 

para um outro espaço, informacional, ao qual deu-se o nome de ciberespaço, 

termo cunhado por Gibson (1992) e disseminado por sua obra ficcional Neu-

romancer, de 1984. O que se observa de mais problemático nesta concep-

ção é a inexistência deste espaço, não havendo senão código e eletricidade 

imediatamente por trás daquilo que se acessa na tela. Tudo aquilo que se 

apresenta e que incentiva o usuário a explorar este dito espaço não passa 

de informação codificada e atualizada em função de avanços que permitem 

este tipo de conformação, conferindo à experiência novas orientações.

Nutrindo-se das possibilidades advindas destas mudanças de paradigma e 

com olhares direcionados às suas próprias idiossincrasias, os jogos compu-

tacionais avançam numa mesma direção, devendo ser ressaltado que jogos 
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computacionais, mais do que software, são parte de um contínuo que re-

monta a milênios, quando da incorporação do jogo, aqui devendo ser toma-

do em sentido amplo, no campo da cultura. Huizinga (2007) e Holopainen 

(2008) observam que o jogo encontra-se vinculado mesmo a outras espé-

cies animais, como mamíferos, aves e reptilianos, sendo fato anterior à cul-

tura, ao passo que Jane McGonigal (2010), em sua apresentação Gaming can 

make a better world, invoca o historiador grego Heródoto e sua versão para 

a origem do jogo, já num contexto humano, como uma distração para um 

grande problema de fome que assolou o reino dos lídios, habitantes da Ásia 

Menor de 2500 anos atrás. De toda sorte, e ainda que haja elementos fa-

miliares nas atividades lúdicas desempenhadas por diferentes espécies, há 

naquilo que os seres humanos jogam algumas peculiaridades – a exemplo 

dos dados feitos com rótulas de ovelhas encontrados em sítios arqueológi-

cos nas regiões habitadas pelos lídios.

Huizinga afirma que o jogo é “função significante, isto é, encerra um determi-

nado sentido” (op. cit., p. 4). Sendo o jogo representação, o desempenho das 

atividades a ele conectadas, pertencentes exclusivamente ao seu contexto 

e independentes do mundo externo, envolve sempre a ilusão, termo que 

significa literalmente “em jogo” [do latim inlusio, illudere ou inludere] (idem, 

p. 14). As considerações etimológicas de Huizinga apontam as relações en-

tre termos que se referem a algumas das características mais intrínsecas ao 

jogo – divertimento, ilusão – em vários idiomas, de modo que exercício se-

melhante pode ser executado com o próprio verbo jogar. Segundo Machado 

(1981, pp. 291-294), jogar deriva do latim jocare [entregar-se, harmonizar-se, 

tomar parte], e várias línguas latinas possuem termos relacionados ao jogo 

que compartilham desta mesma origem: jeu em francês, juego em espanhol, 

giuoco em italiano, joc em romeno. Em inglês, contudo, o verbo correspon-

dente é play, utilizado tanto para o contexto do jogo quanto o da repre-

sentação teatral e o da execução musical instrumentada. A própria língua 

francesa expande o significado do verbo jeuer para abarcar outros contextos 

que não o do jogo propriamente dito.
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Intrinsecamente conectado à representação, portanto, o jogo se beneficia 

de outras referências a coisas que não se encontram imediatamente ao al-

cance do jogador, permitindo o uso e a veiculação de conceitos e ideias que, 

antes da apropriação da tecnologia digital, eram formalizadas sobretudo 

naquilo a que Flusser (1967, pp. 2-3) se refere como repertório do jogo 

(“O repertório do xadrez são as peças e o tabuleiro”), e estrutura do jogo 

(“A estrutura do xadrez são as regras enxadrísticas”). Os jogos de tabuleiro 

de maneira geral, o xadrez incluído, já empregam um nível de represen-

tação significativo, oferecendo aos jogadores subsídios para a manuten-

ção da ilusão proposta pelo somatório de seus repertórios e estruturas 

e, consequentemente, de algumas das características que os tornam uma 

experiência, em sentido pragmático, como é o caso do espaço delimitado e 

das regras deliberadamente envolvidas no contexto do jogo. Neste sentido, 

Mary Flanagan (2009) reafirma um aspecto materialista que beneficia e 

enriquece atividades lúdicas, traçando um histórico que perpassa a Caixa 

perspectiva de um interior holandês, trabalho do pintor holandês Samuel 

Dirksz van Hoogerstraten (1627-1678) que simula um ambiente domiciliar 

coerente nas quatro faces verticais de um cubo, oferecendo ao observador, 

por meio de seu domínio técnico, perspectiva privilegiada de um espaço 

que se apresenta quase como uma casa de bonecas habitada e em ativida-

de, impressão corroborada pela ausência de habitantes e pela disposição 

dos objetos, como se em uso; as pinturas rococós do francês Jean-Honoré 

Fragonard (1732-1806), rotuladas como “pinturas interativas” em vista dos 

jogos visuais que propõem e do modo como extrapolam categorias então 

bem definidas – como forma, sujeito e crença; até as casas de bonecas 

propriamente ditas, de ocorrência comum desde a era vitoriana, na forma 

de pequenas casas ricamente detalhadas, produzidas com o objetivo de 

permitir a seus donos e donas a representação de suas próprias histórias. 

Observa-se, portanto, que a representação, a delimitação do círculo mágico, 

se apoia ou se beneficia largamente da presença de objetos que confiram 

ao ambiente coerência e, ao mundo jogo, coesão.
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A contínua apropriação das possibilidades computacionais, tanto no que 

diz respeito à manipulação de informações quanto à representação, é fa-

tor que notadamente reverbera sucesso para os jogos eletrônicos, uma vez 

que às características observadas somam-se aspectos peculiares aos meios 

digitais. A articulação de elementos visuais, associada à já visitada história 

da computação e da representação na tela, permite a elaboração de jo-

gos que trazem em si um potencial de arrebatamento não exclusivamente, 

mas indubitavelmente sensorial, cada vez maior. Em suma, a representação 

computacional dota repertórios e estruturas de visibilidade e visualidade 

tão complexos quanto o são os limites da própria tecnologia, permitindo 

um contato outrora inimaginável com a informação e com o próprio jogo. 

Observa-se que o ganho em complexidade na representação, não somente 

na constituição dos elementos sintáticos, mas também em sua articulação 

e sua aplicação, beneficia os aspectos lúdicos do jogo sobretudo pelo modo 

como se endereçam os estímulos sensoriais, principalmente à visão. 

As qualidades do jogo no computador não são inerentes somente aos es-

tímulos, ou às representações, às narrativas ou à manipulação de objetos 

virtuais separadamente, mas ao conjunto de todos estes processos, produ-

zindo o efeito cognitivo que Hutchins, Hollan e Norman (apud LAurel, op. cit.) 

chamam “engajamento direto”. O prazer e os limites da experiência envolvi-

dos na interação com sistemas computacionais se explicam, em parte, como 

causados pela manipulação direta conforme definida por Shneiderman. Em 

parte porque à manipulação é possível somar o engajamento direto, que 

ocorre sempre que “um usuário experimenta a interação direta com objetos 

em um contexto” (idem, p. 32), oferecendo uma visão sobre a resposta sub-

jetiva acionada pela qualidade intrínseca à ação de manipular o sistema 

via interface. Hutchins et al., na expectativa de delimitar aspectos do en-

gajamento direto, apontam três fatores como essenciais à promoção deste 

fenômeno: (1) expressões de entrada de dados devem ser capazes de fazer 

uso de expressões de saída; (2) o sistema deve criar a ilusão de resposta 

instantânea; e (3) a interface deve ser não-obstrutiva. Ora, é inegável que 
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grande parte do sucesso dos jogos computacionais, inclusive comercial, dá-

-se sobretudo em função do deferimento destes critérios, a partir dos quais 

se propõe a classificação dos elementos responsáveis por este fenômeno, 

a saber: os gráficos narrativos, conformados pelos elementos que, de fato, 

compõem o ambiente do jogo, incluído o avatar ou duplo virtual do jogador 

e outras entidades e agentes computacionais; os elementos físicos envolvi-

dos na interação, tal qual joypad, mouse ou artefatos que mimetizam ações 

vinculadas ao fundamento do jogo ou aos gráficos narrativos; e o HUD (sigla 

para head-up display), que apresenta informações relacionadas ao jogo e que 

se sobrepõe aos gráficos narrativos como uma metanarrativa endereçada ao 

jogador. Neste sentido, é de interesse considerar que o jogo, endereçado à 

visão e à espera de dados inseridos fisicamente em artefatos próprios para 

o desempenho desta função, caracteriza uma experiência somática conso-

ante a definição de Shusterman (2000) – a unidade vivida e experienciada 

de corpo e mente – envolvendo ambas as instâncias não a partir de estímu-

los individuais, mas totais, e de certo modo dependentes da maneira como 

se apreendem os objetos e, principalmente, o espaço oferecido pelo jogo. 

A dependência da representação, no sentido aqui proposto, vincula-se à pró-

pria tradição de relacionamento entre seres humanos e máquinas, apontada 

por Huhtamo (apud nielSen, 2010) como composta por duas instâncias pri-

mordiais, uma automática e outra personificada. A primeira diz de um modo 

de interação simples e não contínuo, presente, por exemplo, em máquinas 

caça-níqueis, em que a participação do usuário resume-se à simples ativa-

ção, e à obtenção do resultado, obtido, por exemplo, por um apertar de botão. 

Nesta modalidade interativa, a tecnologia é experimentada como algo em 

si, gerando o que Ihde (1990) classifica como envolvimento desprendido. A 

interação personificada, por outro lado, diz de um tipo de interação em que 

o interator vincula-se à tecnologia de tal modo que experimenta o mundo 

através dela, vivenciando de fato a transformação inerente às experiências 

de cunho eminentemente estético, conforme apontada por Dewey (XX), em 

todo seu potencial transformador, de ação e padecimento simultaneamente, 
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a partir do que Ihde (idem) denomina transparência perceptual. Aquilo que 

Dewey e outros empiricistas chamam experiência primária, o embate pro-

priamente dito com as coisas, a matéria bruta da reflexão, é de tal modo 

absorvente e aprisionadora que há uma tendência para aceitá-la como ela 

se dá: a terra plana, o movimento do sol, sua submersão na terra. Fato-

res sociais e culturais podem agir sobre estes dados, de modo que se deve 

ter em mente a premente necessidade de observar que as qualidades que 

atribuímos a estes objetos são maneiras próprias de experimentá-los, não 

verdades em si, como ocorre com as experiências de espaço e materialidade 

nos videogames.

Aarseth (2007) considera o espaço um elemento definidor para os jogos 

computacionais, apontando na sua representação e na negociação que o 

envolve características que auxiliam, inclusive, na sua classificação, ao que 

Babic (2007) complementa:

Mais do que tempo, eventos e objetivos, quase todos os jogos com-

putacionais celebram e exploram a representação espacial como 

seu tema central. (BAbic, 2007, p. 3)

Entre Spacewar e Gears of War, jogos computacionais lançados com um hiato 

de 44 anos, e claramente posicionados em diferentes pontos num constante 

aprimoramento na maneira como se experimentam espaço e materialidade 

em ambientes digitais, observa-se uma profunda distinção no modo como 

se exploram as informações codificadas e atualizadas, fator determinante 

para cada uma das experiências e, sobretudo, para as divergências que exis-

tem entre elas.

Tendo sido o primeiro jogo computacional, Spacewar lança os fundamentos 

para o que ainda seria o padrão durante quase duas décadas, ponto em 

que se encontram no auge os jogos clássicos de arcade que, assim como 

Spacewar, apresentam características observadas por Richard Rouse (2005): 

uma tela única, de modo que o jogador tem constantemente à vista toda 
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a área útil onde se desenvolve a partida; o jogo infinito, isto é, a inexis-

tência de um fim que não a derrota do jogador, causada sobretudo pela 

dificuldade que cresce progressiva e ilimitadamente; múltiplas tentati-

vas, ou vidas, no léxico dos jogadores; a contagem de pontos; a mecânica 

simples, de fácil aprendizagem; e a ausência de uma narrativa explícita. 

Em Spacewar, dois jogadores controlam naves espaciais que orbitam uma 

estrela e que, ao mesmo tempo que devem destruir uma à outra, devem 

evitar a atração gravitacional que causaria sua destruição. 

FIGURA 1 
Spacewar.

Como se observa na FigurA 1, o espaço que se apresenta aos jogadores e, 

evidentemente, conforma toda a experiência em Spacewar, é, em termos 

sintáticos, distintamente simples, com uma profundidade sugerida mas 

não experimentada na forma de outros corpos celestes, apresentando 

como possibilidade para a exploração do ambiente, resumido às medidas 

da própria tela, a movimentação em um plano cartesiano e a rotação da 

nave, de modo que a representação em si guarda semelhanças com uma 

tradição pictórica bastante primitiva, ainda que neste caso as limitações 

estejam atreladas às restrições impostas pela própria tecnologia. A mo-

vimentação e a possibilidade de disparar tiros para a destruição da nave 

adversária são os elementos que norteiam toda e qualquer interação do 



Bruno Galiza
49 ESPACIALIDADE E MATERIALIDADE 

jogador com o sistema que rege o ambiente do jogo, que por sua vez ob-

serva-se basicamente como a força gravitacional que atrai as naves para a 

estrela representada no centro da tela. É interessante observar que, ainda 

que este tipo de representação tenha perdurado por longos anos, a busca 

por uma maior complexidade a ser disponibilizada aos jogadores foi tema 

central no desenvolvimento dos videogames de gerações subsequentes.

Este processo, cujo objetivo declarado foi e é o de enriquecer a experiência 

do embate com o jogo, comumente em busca do tão almejado sentido de 

imersão, possui várias instâncias, como o uso de dispositivos, como óculos 

estereoscópicos (FigurA 2), incrementos na complexidade da representação 

no plano da tela (FigurA 3), e, por fim, a adoção da representação tridimensio-

nal como paradigma, sobretudo nos chamados FPS (do inglês First-Person 

Shooters, jogos de tiro em primeira pessoa) e nos jogos referidos por jogos 

em terceira pessoa. As mudanças na tecnologia permitem que o mundo jogo 

seja, agora, dotado de uma complexidade inexistente em títulos anteriores, 

simulando aspectos sensoriais dos fenômenos naturais com precisão mate-

mática e, por fim, aliando à simulação uma representação fotorrealista.

Assim, no lugar da progressão eminentemente linear, o espaço de ação do 

jogador torna-se labiríntico, coeso, representado a partir de uma perspectiva 

verossímil, e elabora uma representação em que a posição do observador é 

fixa e identificável, de modo que sua subjetividade, conforme afirma Macha-

do (1997), também é sobreposta pela do observador diegético. 

FIGURA 2  
Os óculos estereoscópicos para o 
Master System (1986) possuíam 

apenas 8 jogos compatíveis, e 
com qualidade gráfica discutível.   
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FIGURA 3  
Streets of Rage, Mega Drive, 1991. 

Os elementos são representa-
dos em duas dimensões, mas 
dotadas de escorço, e podem 
se mover numa profundidade 

sugerida graficamente, mas não 
experimentada de fato.

Gears of War, de 2006, em oposição a Spacewar, oferece uma experiência 

de profundidade bastante complexa via projeção cônica, utilizando ainda 

mais informações do que outras modalidades de projeção tridimensional 

(FigurA 4).

FIGURA 4 – 
Gears of War. A 
representação 
tridimensional 
em seu limite, 
beneficiando-
-se da mode-

lagem ma-
temática do 

ambiente e do 
fotorrealismo.

Articulando elementos dos FPS e dos jogos em terceira pessoa, o título 

apoia toda a experiência que busca construir na exploração do espaço em 

três dimensões. Num movimento em que se observa justamente a sobre-

posição de subjetividades conforme apontada por Machado, a construção 

da representação é semelhante à da câmera subjetiva cinematográfica, 

conferindo ao jogador não só uma perspectiva que promova imersão, 

mas, para além disso, a sensação de exploração do ambiente representa-

do a partir desta perspectiva. Lefebvre (1991) fala do espaço não como 
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um fenômeno unitário, mas como produto de ações e dinâmicas interrela-

cionadas. Desafiando a generalização implícita de um container euclidiano 

absoluto em que se dispõem atores e objetos, o autor discorre sobre um 

espaço relacional, formado pelo contexto espacial, processos cognitivos e 

pelo comportamento, que não podem ser tomados separadamente. O suces-

so da simulação encontra-se justamente no endereçamento de elementos, 

sobretudo os visuais, à cognição, de modo que, somados e experimentados 

na e pela interface, chegam ao limite das possibilidades representacionais 

do suporte.

Ainda que, no que concerne à representação tomada como elemento de ilusão 

dos sentidos Gears of War constitua, de fato, um novo paradigma, sobretudo 

reproduzindo e oferecendo estímulos profundamente verossímeis, o espaço 

aqui ainda é conceitualmente tomado como um elemento limitador, mais do 

que um ambiente espacial em que a experiência humana é passível de ocor-

rência em toda sua complexidade. Mesmo que, a rigor, haja uma experiência 

de espacialidade, sobretudo pela ilusão profundamente verossímil e, até certo 

ponto persistente, ela não se confunde com a realidade, na medida em que 

ainda é a diegese a orientar a espacialidade: sua conformação diz mais de 

como se sentir, e como se comportar, e que caminhos seguir, numa orientação 

progressiva, ainda que mais complexa do que nas gerações anteriores. Todo 

o ganho em complexidade, até então, adquire um caráter lúdico a partir da 

construção de um trompe l’oiel disponibilizado para exploração, consistente, 

complexo e, durante a duração da sessão, persistente.

Há de se considerar, contudo, que Gears of War e outros títulos de sua gera-

ção alcançam notável sucesso na sugestão de algum nível de materialidade 

via simulação. A experiência final, mais do que mergulhar o jogador nos 

fenômenos representados, conferindo ao todo um caráter realista, permite 

que a experiência seja vivida, de fato, como representação, mais próxima das 

casas de bonecas holandesas apontadas por Flanagan do que da experiên-

cia do cinema total almejada por Eisenstein (GrAu, 2003).
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Mais do que disputar o esquema corporal no sentido de convencer o joga-

dor de que ele se encontra em meio ao combate, ou aonde quer que o jogo o 

leve, o grande sucesso da representação no videogame reside na coerência 

e na coesão que os avanços tecnológicos permitem, convencendo os senti-

dos de que há disponível para ação, ainda que indireta, um ambiente obvia-

mente menos complexo, e experimentado de modo menos completo do que 

o mundo natural, mas consideráveis degraus acima de Spacewar. Mais do 

que elaborar a sensação de abandono do corpo e subsequente transposição 

da mente do jogador para o avatar, jogos que atingem seus objetivos no 

que diz respeito ao modo como promovem suas representações investem 

na personificação do avatar a partir de uma perspectiva de extensão, de 

controle de uma ferramenta desenvolvida para funcionar como receptáculo 

de imagem mental do interator. Daí Thon (2008) e Ryan (2001) considera-

rem os fenômenos relacionados ao videogame não como transposição da 

mente ou transporte do esquema corporal do jogador para o ambiente do 

jogo, mas como a recentralização da atenção, esta sim, se beneficiando am-

plamente dos sucessivos incrementos na complexidade da representação.

CONCLUSÃO

Desde que o potencial de representação dos computadores foi identificado 

e atingiu um nível considerável de complexidade, várias ficções apontaram 

para um futuro em que o observador a experimenta como se estivesse de 

fato mergulhado nela, sendo incapaz de reconhecer seu caráter representa-

cional e confundido-a com o mundo natural, como é o caso do holodeck em 

Star Trek (MurrAy, 1997). Outras, contudo, apontaram para a conexão direta 

da simulação com o cérebro, de modo que os estímulos contornassem a 

anacrônica rede dos sentidos em direção à mente, experimentados como se 

fossem uma realidade diretamente endereçada ao sistema nervoso, como 

o sistema simstim – de simulated stimulation (do inglês, estímulo simulado), 

também proposto por Gibson em Neuromancer. O que se observa, contu-

do, é que, por mais que novas tecnologias apareçam de modo constante, 
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promovendo significativas rupturas com modelos anteriores, os video-

games ainda deverão endereçar os estímulos aos órgãos exteroceptores, 

convencendo a mente e o corpo de que a representação de fato é dota-

da de complexidade e coesão suficientes para encerrar algum nível de 

materialidade. 

Ora, a simulação computacional, em oposição a outros tipos de represen-

tação, se beneficia de complexos cálculos matemáticos, reproduzindo al-

guns fenômenos naturais de modo mais completo do que qualquer outro 

tipo de representação, de modo que ainda estamos habituando nossos 

complexos psíquicos e culturais à disponibilidade destas experiências. 

Mais do que experimentar o jogo como substituto da realidade, a tecno-

logia tem, com sucesso, permitido a aproximação da experiência de jogar 

com a brincadeira com bonecas e, neste sentido, alcançando um nível 

de complexidade inimaginável poucas décadas atrás. Associada a outras 

características possibilitadas aos jogos computacionais por sua natureza, 

assim como a narratividade, a proceduralidade e a simulação de sistemas 

complexos, todos estes retomando e enriquecendo o caráter da repre-

sentação, em outra frente, a interface como um todo, progressivamente 

dotando-se de estratégias e de um caráter cognitivo (RochA, 2010), busca 

estratégias de envolvimento e incorporação do jogador como um todo 

ao sistema.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Dewey, John. Experiência e natureza (Coleção Os Pensadores). São Paulo: Abril 
Cultural, 1974.

EngelbArt, Douglas. “Augmenting Human Intellect: A Conceptual Framework. In: 
JordAn, Ken & PAcker, Randall (ed.). Multimedia: from Wagner to Virtual Reality. 
New York: W. W. Norton & Company, 2001.

FluSSer, Vilém. “Jogos”. In: Suplemento Literário OESP (Centro Interdisciplinar de 
Semiótica da Cultura e da Mídia). São Paulo: OESP. 9.12.1967. Disponível em: 
<http://www.cisc.org.br/portal/biblioteca/jogos.pdf>. Acesso em: 12.2009.

GAdAmer, Hans-Georg. Verdade e método. Petrópolis: Vozes, 1997.

GibSon, William. Neuromancer. São Paulo: Aleph, 1991.



Bruno Galiza
54 ESPACIALIDADE E MATERIALIDADE 

GrAu, Oliver. Virtual Art : From Illusion to Immersion. Massachusetts: The MIT 
Press, 2003.

HolopAinen, Jussi. “Play, Games, and Fun”. In: FernAndez, Amyris, Leino, Olli & WirmAn, 
Hanna (ed.). Extending experiences. Rovaniemi: Lapland University Press, 2008.

HuizingA, Johan. Homo ludens. São Paulo: Perspectiva, 2007.

Ihde, D. Techonology and the Lifeworld: from Garden to Earth. Indianapolis: Indiana 
University Press, 1990.

JohnSon, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira 
de criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

LAurel, Brenda. Computers as Theatre. Massachusetts: Addison-Wesley, 1993.

LeFebvre, Henri. The Production of Space. Oxford: Blackwell, 1991.

MAchAdo, Arlindo. O sujeito na tela: modos de enunciação no cinema e no ciberes-
paço. São Paulo: Paulus, 2007.

MAchAdo, J. P. Grande dicionário da língua portuguesa, vol. VI. Lisboa: Sociedade de 
Língua Portuguesa / Amigos do Livro Ed. Ltda., 1981.

McgonigAl, Jane. Gaming Can Make a Better World. TED Talk. Disponível em: <http://
www.ted.com/speakers/jane_mcgonigal.html>. Acesso em: 9.2010.

McluhAn, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Pau-
lo: Cultrix, 1964.

MurrAy, Janet. Hamlet no holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo: 
Itaú Cultural, 1997.

NielSen, Henrik S. “The Computer Game as a Somatic Experience”. In: Eludamos: 
Journal for Computer Games Culture, vol. 4, n. 1, 2010. Disponível em: <http://elu-
damos.org/index.php/eludamos/article/view/80>. Acesso em: 9.2010.

RochA, Cleomar. Pontes, janelas e peles: contexto e perspectivas taxionômicas das 
interfaces computacionais. Relatório de estágio pós-doutoral realizado no Pro-
grama de Estudos Pós-graduados em Tecnologias da Inteligência e Design Di-
gital. São Paulo: PUC-SP, 2009. Texto inédito gentilmente cedido pelo autor.

RouSe, Richard. Game Design: Theory and Practice. Texas: Wordware Publishing, 
2005.

ShuStermAn, Richard. Pragmatistic Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art. Ma-
ryland: Rowman & Littlefield, 2000.

Thon, Jan-Nöel. “Immersion Revisited: On the Value of a Contested Concept”. In: 
FernAndez, Amyris; Leino, Olli & WirmAn, Hanna (ed.). Extending Experiences. Rova-
niemi: Lapland University Press, 2008.

Jogos consultados
Gears of War, Epic Games, 2006.

Spacewar, Steve Russell, 1962.

Streets of Rage, Sega, 1991.



Bruno Galiza
55 ESPACIALIDADE E MATERIALIDADE 

SOBRE O AUTOR/

Bruno Galiza Gama Lyra

Mestre em Cultura Visual pela UFG, graduado em Artes Visuais (habili-
tação em Design Gráfico) pela UFG. Possui interesse e experiência nas 
seguintes áreas: tipografia, histórias em quadrinhos, novas mídias, design 
de interação e jogos eletrônicos.

 VOLTAR PARA SUMÁRIO



Resumo O presente artigo pretende discutir nossa relação com 

as tecnologias a partir da verificação de uma necessidade de apro-

ximação, mesmo de integração, de novas possibilidades a nossos 

corpos. À luz do debate proposto por Kerckhove em A pele da cultu-

ra, busca verificar como se manifesta de fato essa vontade de potên-

cia do indivíduo, colocando em pauta as questões referentes ao ime-

diatismo e ao design de produtos e interfaces que, de certa forma, 
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Imagem disponível em: <http://

www.gizmowatch.com/entry/

vital-jacket-wearablesystem-to-

-monitor-heart-rate-and-ecg>.



Vanderlei Cassiano Lopes Junior
57 SIMULAÇÕES EM NANOSSEGUNDOS 

promovem ou indicam a aproximação referida. Ainda dentro dessa perspectiva, em vista do 

tema específico das interfaces gráficas, aborda a questão relativa ao uso de simulações, termi-

nologias e encantamentos que também atuarão criando, ao menos sugerindo essa integração.

AO BUSCAR A DEFINIÇÃO PARA INTERFACE, ROCHA DISPÕE QUE 

o termo “pode fazer alusão a elementos de contatos, sejam eles físicos ou 

conceituais” (RochA, 2008, p. 3a). Valendo-se de Saussure e considerando o 

aspecto semântico da língua, o autor aceita o termo na acepção proposta, 

permitindo-se identificar, inclusive, “maçaneta como uma interface de porta” 

(idem, ibidem). Como o ponto de vista semântico poderia frustrar a discussão, 

em vista do contorno abrangente assumido pela definição do termo, Rocha 

se dispõe a abordar o conceito partindo de três disposições centrais, partin-

do respectivamente: (1) da vinculação da interface aos sistemas computa-

cionais; (2) da sua consideração como se pertencente a um dos sistemas; e 

(3) da pressuposição de que há um tratamento lógico de informações, uma 

espécie de tradução ou conversão de dados.

No âmbito dessa perspectiva analítica, torna-se possível abrigar a noção de 

interface proposta por Rocha (op. cit.), que, a partir de Lévy, sugere a relação 

do conceito com a pele, razão pela qual a interface:

[...] é a base de contato de nosso corpo próprio com o mundo 

natural. A pele pertence ao sistema corpo humano e traduz infor-

mações de temperatura, consistência, textura etc., para padrões de 

impulsos nervosos. De modo similar traduz informações do corpo 

para o ambiente, seja por suor, temperatura ou mesmo arrepios e 

enrijecimento da pele. (RochA, op. cit., p. 3)

Por se tratar de tema controverso, a noção de pertencimento defendida por 

Lévy é criticada, ainda, em vista da tendência ao desaparecimento, à subli-

mação ou à transformação das interfaces, tanto mais em virtude da comple-

xidade em se abordar a questão relativa ao pertencimento em cada uma 

dessas novas conformações assumidas, como, também, sustentado Rocha. 

A propósito dessa tendência à sublimação, Kerckhove aponta que “a ideia é 
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remover as interfaces para atingir o contacto directo, para atingir directa-

mente o pensamento, tal como acontece na vida real” (1997, p. 83).

O autor prossegue sua explanação indicando a questão da evolução do de-

sign e uma nova relação de intimidade das interfaces, ou mais propriamente 

das tecnologias, em sentido mais abrangente, com os nossos corpos. Por um 

lado, ele se aproxima sintaticamente da definição de Rocha, e verificada em 

Lévy, com sua metáfora da pele e a ideia de pertencimento, de proximidade ao 

corpo. Por outro, distancia-se no nível de significação, pois a metáfora de Lévy, 

apesar de vinculada à noção de pertencimento, enfatiza a funcionalidade efe-

tiva, representada, neste caso, pela tradução entre sistemas. É nesse contexto, 

aliás, que o autor fundamenta a proximidade que propõe. Kerckhove, por sua 

vez, enfatiza o design, que traduz “benefícios funcionais em modalidades cog-

nitivas e sensoriais” (idem, p. 212).

A metáfora de interface como pele, proposta por Kerckhove, induz muito 

mais a uma relação forjada em um caráter potencial da tecnologia do que 

propriamente funcional ou mesmo efetivo. Nesse sentido, eliminar a inter-

face, sublimando-a de alguma forma, buscar aderi-la cada vez mais ao corpo 

e à intimidade, defender o imediatismo na execução de nossas ordens, tudo 

isso passa a ser mais uma preocupação apenas com o que poderíamos cha-

mar design da aparência do que, de fato, uma preocupação com um design da 

funcionalidade. Eis o que está em jogo, uma mera potencialidade, cada vez 

mais expandida, a ser disponibilizada ao indivíduo, e não uma efetividade.

David Norman destacou a importância assumida pelo design nas economias 

de consumo, que no desenvolvimento de seus produtos leva mais em consi-

deração as questões relativas ao desejo do consumidor do que o próprio fun-

damento funcional, este que, em tese, deveria ser a base para a sua criação:

Nas culturas ocidentais, o design tem refletido a importância ca-

pitalista do mercado, com ênfase nas características exteriores 

que se consideram atraentes para o comprador. Na economia de 

consumo, o gosto não é o critério para o marketing de bebidas 
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e alimentos caros, a usabilidade não é o critério fundamental 

para a comercialização dos aparelhos e utensílios domésticos 

ou de escritório. Nós somos cercados por objetos de desejo, não 

por objetos de uso. (NormAn, 2006, p. 252)

Caracterizamos o desejo, destacado acima por Norman, como uma von-

tade de poder do consumidor. Justamente nesse ponto, se voltarmos a 

Kerckhove, concluiremos que:

[...] os clientes quererão mais acessórios nos seus televisores, 

leitores de CD e fornos micro-ondas, não porque precisem ou 

planejem utilizá-los, mas porque esses adicionais lhes dão po-

der. O simples facto de terem essas características ao seu dis-

por para o caso de serem precisas é justificação suficiente para 

gastar mais. Quando as pessoas compram esses sistemas, não 

estão a comprar serviços, nem sequer status; estão a comprar 

poder. (Kerckhove, 1997, p. 139)

Com o aspecto funcional deslocado para um segundo plano, as tecnolo-

gias passam a nos importar mais em vista de sua aparência do daquilo 

que possam representar ou simular, o que já era apontado por Guy De-

bord, em A sociedade do espetáculo. O autor caracterizou a sociedade de 

consumo pelo monopólio da aparência e pelo fetichismo da mercadoria, 

ou seja, pela dominação da sociedade pelas coisas “supra-sensíveis em-

bora sensíveis” (Debord, 2008, p. 28), reforçando a gradual ênfase que foi 

assumindo o caráter estético dos bens e objetos de consumo.

No mesmo caminho traçado por Debord, ao analisar a sociedade de con-

sumo contemporânea, Zygmunt Bauman (2007, p. 64) evidencia que a 

promoção dos produtos do consumo ao universo do desejo dos consumi-

dores é método usual nessa sociedade, atitude que deve ser acompanha-

da pela depreciação e desvalorização dos produtos então promovidos, de 

forma a tornar perpétua a não-satisfação de seus membros e a continui-

dade da necessidade, mantida sempre pungente.
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O passo que foi dado rumo ao desenvolvimento das in-

terfaces gráficas, considerando-se a contribuição de Dou-

glas Engelbart, do sistema Xerox Star e da introdução do 

sistema operacional do Macintosh, promovido pela Apple 

no ano de 1984, constituiu avanço importante na medida 

em que permitiu a aproximação entre pessoas e tecnolo-

gia. No tocante à argumentação de Kerckhove, em nossa 

ânsia por poder, a tecnologia será melhor à medida que 

puder nos gratificar instantaneamente. Se as GUI propor-

cionaram a substituição das pesadas linhas de comando 

por sistemas operacionais, fazendo com que o processo 

de aprendizagem para o uso da tecnologia fizesse parte 

do próprio sistema e não mais passasse a ser requerido ao 

utilizador, conforme descrito por Kerckhove (1997), elas 

puderam, então, diminuir o tempo para que atingíssemos 

certo grau de gratificação com o sistema, aumentando, 

nesse sentido, o grau de integração referido.

É sob tal perspectiva que a instantaneidade passa a ser 

unidade de medida de satisfação com a máquina. Elemen-

tos conceituais do design, como o feedback,1 passam a ter 

papel relevante nas definições de novos padrões tecnoló-

gicos, o que nos leva a uma utilização muito mais intuitiva 

que indutiva, conforme compreende Kerckhove, fator que 

também valida a questão da aparência em detrimento da 

funcionalidade.

Uma maior integração da tecnologia com o nosso próprio 

corpo, como o caso da sublimação das interfaces – que re-

presenta elemento de mediação –, poderia dar-nos mais 

poder, pela mera questão de tratar-se de uma possibilidade 

tecnológica, de uma extensão adicionada ao corpo, e pela 

1 Segundo Norman (2006), o feed-

back é um dos princípios do bom 

design e diz respeito à preocu-

pação em oferecer ao usuário o 

retorno de informações sobre a 

ação que foi, de fato, executada, o 

resultado obtido, tratando-se de 

conceito conhecido na ciência de 

teoria e controle de informações.
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própria ideia de tempo real que suscita, de instantaneidade, de estar a nosso 

alcance quase sem nenhuma mediação, destacada novamente aqui a poten-

cialidade em vez da efetividade, ou seja, a aparência lugar da funcionalidade.

Sob essa ótica, ao passo que a adoção generalizada das GUI passou a revo-

lucionar a nossa relação com os computadores, a sua sublimação represen-

taria um próximo passo rumo à conformação com a linha de pensamento 

aqui defendida: consumismo – vontade de poder – instantaneidade (ime-

diatez). Partindo da análise de Debord acima referida, consideremos que o 

fetichismo da mercadoria tecnológica é sua integração ao corpo, conforme 

também se pode inferir da argumentação de Kerckhove, e o incremento ao 

poder que a adição de uma extensão ao corpo poderá causar ao indivíduo.

Quanto à imediatez, Kerckhove considera que os chamados “sistemas cibe-

ractivos” são tão melhores quanto puderem funcionar em tempo real, e que 

a nossa relação com o tempo real não é apenas uma “exigência feita pela 

nossa sede de gratificação instantânea” (Kerckhove, op. cit., p. 139). Assim:

É evidente que a velocidade a que as nossas ordens são executadas 

é uma medida do nosso poder, mas o gosto pelo tempo real vem de 

novo nível de proximidade e intimidade que a tecnologia evoca nos 

nossos corpos e nas nossas mentes. (idem, p. 140)

Não por acaso, o estabelecimento da instantaneidade como termo de va-

loração da melhor ou pior tecnologia visa, nada menos, criar uma ideia de 

proximidade e intimidade, como se depreende da citação acima.

Partindo da análise de Kerckhove, apontamos que, da mesma maneira que 

a ideia de tempo real, de instantaneidade, agrega valor à mercadoria tec-

nológica por sugerir maior integração ao corpo ou à psique do indivíduo, a 

propagação de conceitos, teorias, análises etc. que aproximam as interfaces 

gráficas computacionais da ideia de espaço, ambiente, mundo digital, mar 

de informação, dentre outras, prestam-se exatamente ao mesmo propósito: 

primeiramente, dão a sensação de poder ao usuário pela qualidade, pela 
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“proximidade do real” vista nas simulações oferecidas – 

que indicam “o que a máquina é capaz de fazer”. Em segun-

do lugar, e principalmente, criam sentido de aproximação, 

de integração ou intimidade com o usuário, enquanto uma 

integração maior (ou ciborgue) ainda tiver sido conquista-

da, causando-lhe sensação de que caminha por um novo 

lugar, o ciberespaço.2

Podemos, então, perceber que essas metáforas são mui-

to bem engendradas com a finalidade de, num primeiro 

momento, no nível do discurso, disponibilizar em nosso 

vocabulário termos que indiquem essa relação conceitual 

entre o espaço que ocupamos no mundo e o que aparece 

em uma tela de computador, ambos acessados pelo termo 

“espaço”. Como bem apontado por Foucault, “somos inex-

tricavelmente ligados aos acontecimentos discursivos. Em 

um certo sentido, não somos nada além daquilo que foi 

dito” (FoucAult, 2006, p. 258). Por outro lado, no nível das si-

mulações, criam-se verdadeiras ilusões, que despertam o 

usuário computacional e o encantam pela mera aplicação 

de recursos estéticos sobre a base tecnológica das inter-

faces, tomando as perceptivas, em sua modalidade gráfi-

ca, como modelo, ilusões que vão dar fôlego aos termos 

conceituais criados sobre essa base do encantamento, ao 

passo que também se apoiando neles.

Ao abordar essa questão, Cleomar Rocha (2009) defende 

que, no tocante a metáforas ou representações, há de se 

levar sempre em conta a funcionalidade da experiência 

estética, com o objetivo de confusões, como no caso da 

comum associação que se faz das interfaces gráficas de 

computador a uma ideia de lugar eletrônico ou ambiente 

2 Termo cunhado por William 

Gibson, utilizado em seu livro 

Neuromancer, de 1984.
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digital, ou mesmo ciberespaço, o que pode conduzir a equívocos inter-

pretativos se tais metáforas forem consideradas sob um ponto de vista 

representacional em detrimento de sua funcionalidade. O autor também 

ponta que a gênese da metáfora no discurso poético da arte tecnológica 

em geral não se mantém na relação de semelhança, “mas no nível funcio-

nal da experiência estética” (RochA, 2009, p. 5b).

Incorrer em equívoco interpretativo é algo, então, bem facilitado pelo 

peso de alguns termos e pelas simulações para computador. Conside-

remos, neste caso, que mesmo as mais simples podem causar furor, 

conforme descreve Johnson (2001) no âmbito da experiência hipnótica 

desencadeada pelo software The Palace, de 1995, que sintetiza muito 

bem as questões referentes à esteticização e ao encantamento relati-

vo às interfaces. Isso, simplesmente porque o software, ao representar 

os participantes de salas de bate-papo por esferas amarelas, que tran-

sitam pelo espaço simulado de uma sala e “conversam” umas com as 

outras por meio de balões, introduziu um “elemento espacial crítico no 

que anteriormente fora uma situação exclusivamente textual” (JohnSon, 

2001, p.  52):

As salas de chat tradicionais eram só salas no sentido mais 

lato – na verdade mais pareciam scripts, cada nova linha ro-

lando para baixo uma tela só de texto. The Palace projeta essas 

conversas num espaço ambiente; o programa original continha 

salas de banquete e boudoirs, escadarias e salas de recepção. Os 

usuários podem perambular livremente por essa arquitetura. 

(idem, p. 52)

FIGURA 1  
Imagens da simu-

lação proposta 
pelo software The 

Palace.3

  
4 Disponível em:  

<http://ge-

tasecondlife.

net/2007/01/

second-life-

-geral/a-pre-

-historia-da-

-slthe-palace-

-screenshot>.
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Usuários sentiram-se hipnotizados por uma simples simu-

lação da tridimensionalidade do espaço e utilização de “es-

feras amarelas” como avatares deles próprios, levando-os a 

uma aproximação, ou integração, com a tecnologia, por meio 

da interface gráfica e dando-lhes a ideia de poder expres-

sada pela capacidade de desempenhar um papel em outro 

lugar – no caso em questão, no universo de The Palace4. 

Em relação ao poder expresso na velocidade de feedback do 

sistema, ou do chamado tempo real, Janet Murray (2003) con-

cebe o computador, por si só, mesmo “sem qualquer conte-

údo de fantasia”, como um objeto encantado, atuando como 

“um ser autônomo e animado, percebendo seu ambiente 

e executando processos internamente gerados”, podendo 

ainda parecer uma “extensão de nossa própria consciência, 

captando nossas palavras pelo teclado e exibindo-as na 

tela com a mesma rapidez com que podemos pensar nelas” 

(MurrAy, 2003, p. 102). A autora une a ideia de encantamento 

à dos processos realizados pelo sistema, e por sua velocida-

de de resposta, ligando isso, de forma direta, a um sentido 

de poder e de “conexão mais afinada com o usuário”, o que 

poderíamos também caracterizar como integração.

Tendo já nos referido à relação proposta por Kerckhove 

– entre o design, a velocidade de resposta, a vontade 

de poder do usuário e o sentido de maior integração à 

tecnologia –, cumpre-nos, pois, destacar que, em vista 

dessa relação, o autor oferece a noção de tecnofeti-

chismo, deflagrada pela necessidade crescente de que 

nossas máquinas sejam dotadas de poderes muito su-

periores ao uso que delas podemos fazer:

A partir do momento em que mexem com os 

computadores, as nossas crianças desenvolvem 

3 Vejamos, paralelamente, as 

próprias analogias acima referi-

das, das quais, por estarem tão 

assentadas em nossa cultura, 

muitas vezes sequer nos damos 

conta; eis, como exemplo, o caso 

do termo “sala de bate-papo”.
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uma espécie de vício que as faz berrar e esper-

near se os seus programas favoritos demoram 

mais do que um nanossegundo a entrar. Num 

fenômeno onde outros observadores culturais 

poderiam ter encontrado forças de marketing, 

McLuhan viu um padrão puramente psicológi-

co de identificação narcísica com o poder dos 

nossos brinquedos. Eu vejo-o como prova de 

que estamos de facto a tornar-nos cyborgs e 

de que, à medida que cada tecnologia esten-

de uma das nossas faculdades e transcende as 

nossas limitações físicas, desejamos adquirir as 

melhores extensões de nosso corpo. (Kerckhove, 

op. cit., pp. 31-32)

Tratamos acima rapidamente da noção de encanta-

mento, a partir de sua utilização por Murray (2003) em 

vista de o computador constituir-se em um objeto en-

cantado por si só. De certa forma relacionamos o termo 

ao desenvolvimento do design, que permitiu o desen-

volvimento da própria interface gráfica, as simulações 

de espaços tridimensionais e de outras aplicações que, 

apoiadas em certas metáforas, favoreceram a aproxi-

mação ou, pelo menos, causaram uma ideia de maior 

integração indivíduo-tecnologia, o que também era fa-

vorecido pela ideia de poder dada pela resposta em 

tempo real oferecida pelo sistema a seu usuário.

Se, por ora, nos detivermos no tema da tríade socieda-

de de consumo – vontade de poder – instantaneidade, 

à luz do tema do encantamento, este orientado à deno-

tação da integração ciborgueana, verificaremos a pre-

ferência pelos iPhones, ou pela absorção causada pe-

las possibilidades relacionadas à realidade aumentada 

facilitadas pelo uso da plataforma operacional Android.  

 5 A não julgar ainda pelo apoio 

dado pelo discurso em torno do 

que viria a ser realidade aumen-

tada; isso certamente consistiria 

em temática para ser desenvolvi-

da em outro artigo.
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Apesar de breve a nossa abordagem aqui do tema do encantamento, enfa-

tizamos sua centralidade no âmbito do presente artigo como fundamento 

que, associado ao design e aplicado ao objeto tecnológico, faz a aproxima-

ção entre este e o seu utilizador. Auxilia, dessa forma, o design na consti-

tuição do papel de pele da cultura, conforme compreendido por Kerckhove.

Ao se referir, finalmente, aos fones de um walkman, Kerckhove evidencia 

que “é o design que traz os seus efeitos sensoriais e funcionais à nossa 

atenção”, concluindo:

O design, tal como eu o compreendo, é uma modulação da rela-

ção entre o corpo humano e o ambiente na medida em que ela 

é modificada pela tecnologia. A tecnologia vem do corpo hu-

mano e o design dá-lhe sentido. A única diferença séria entre 

corpo e mente, na minha opinião, é que a mente é consciente. 

Em todos os outros aspectos, corpo e mente estão misturados 

que não faz sentido separá-los, sequer em teoria. Mesmo assim, 

em certa medida, a mente tem de se tornar consciente de todas 

as mudanças na ecologia total do eu. Uma vez que isto nem 

sempre é fácil, é aqui que entra o design. (op. cit, p. 215)

CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, resta-nos apontar a necessidade de se considerar 

– quando da abordagem de conceitos, terminologias, discussões que se 

aproximem do âmbito das conquistas ou inovações tecnológicas, quer 

seja pela criação de novas aplicações artísticas para a tecnologia, ou 

pelo debate em torno dessa ou daquela definição – essa espécie de jogo 

de aproximação do qual sempre somos levados a participar em relação 

a esses novos produtos tecnológicos, sempre no sentido de querermos 

agregar mais poder a nossos corpos. Essa nossa busca ciborgueana pela 

inovação, com o grande incentivo dado pelo mercado, traduz-se, por um 

lado, na inflação da capacidade do produto em nos atender – já indicada, 

aliás, por Kerckhove como uma ânsia pelo tempo real – e, por outro, no 
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trabalho do design, que simula a integração nas próprias interfaces dos 

produtos, incluídas aqui as gráficas e também os termos indicativos de 

espacialidade, de um novo lugar, de ciberespaço, como vimos. Estes ter-

mos, assim como o design e o tempo real, pretendem diminuir a distância 

entre headphones ou a tela fria de um computador e o nosso corpo, crian-

do, assim, a pele da cultura, pronta para aderir a nós.
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ANIMAÇÃO INTERATIVA

Fundamentalmente, a caracterização de uma animação 

interativa pressupõe que ela contenha uma narrativa his-

tórica, que seja narrada através da interação ativa do inte-

rator. Portanto, a narrativa de sua história não pode ser fe-

chada ao ponto de ser contemplada apenas passivamente. 

É necessário que sua estrutura compositiva contenha me-

canismos que possibilitem ao interator a acessibilidade 

exploratória de sua história de forma participativa, não 

impositiva, visto que a partir de suas intenções e escolhas. 

Por essa razão, deve haver uma abertura para a experi-

mentação, a exploração, a modificação e a simulação por 

parte do interator em seus percursos narrativos. O intera-

tor deve, enfim, estar presente no ato de narrar ou contar 

determinada história. Segundo Suzete Venturelli, o fun-

damento da imagem interativa encontra-se no anseio de 

recuar os limites impostos pela gravação, proporcionando 
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dessa forma a saída da cultura do audiovisual. “Desejo 

de se ampliarem os espaços de liberdade, de determinar, 

ainda, que o espectador e o leitor tenham uma presença 

na imagem” (Venturelli, 2008, p. 44).

Ao analisar a animação interativa, Venturelli esclarece que, a 

partir do desenvolvimento da multimídia1 e da computação 

gráfica, especificamente, foram disponibilizados ao universo 

tecnológico artístico recursos e linguagens de programação 

que viabilizaram a criação de animações interativas. Nelas o 

espectador passava a ser interator,  participando efetivamente 

da história narrada. Tal procedimento insere, portanto, a ani-

mação interativa no campo das artes de interação participa-

tiva. Pela ação interativa do interator, o espaço se torna vivo e 

dinâmico em suas possíveis configurações de facetas. Trata-

-se, pois, de uma arte interativa, e a esse respeito Edmond 

Couchot reitera que “o modo dialógico faz curto-circuito entre 

os momentos da emissão e da recepção, do fazer e do ver. O 

espectador vê a obra no momento em que ela se faz, com sua 

participação” (Couchot, 2003, p. 223).

A animação interativa na rede surge a partir do desenvol-

vimento das imagens digitais e da inserção do hipertexto 

em sua malha estruturante, de cujo desvendamento o es-

pectador passa de maneira efetiva a participar, até mesmo 

tomando parte da construção da narrativa de sua história. 

Em sentido contextual, pode-se afirmar que a animação 

interativa encontra-se no campo do virtual. Ou seja, seu 

ambiente requer da parte do espectador uma ação que 

possibilite sua constante atualização. Em outras palavras, 

ela é antes de tudo um código binário à espera da visuali-

zação atualizada de seu significado semântico. 

1  Conceito relacionado a Francisco 

J. Varela. Cf. Autonomie et connais-

sance. Essai sur lê vivant. Paris: 

Seuil, 1989.

2  Interator designa a pessoa que 

interage com obras digitais ou 

multimídias.
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A animação interativa ambientada na Internet apresenta características es-

truturais equivalentes às daquelas que encontramos em suportes off-line. 

Inserida na Internet, apresenta, contudo, maior abertura de visualização e 

experimentação de seus usuários. Tal condição deve-se ao fato de a mesma 

estar inserida em um contexto de veiculação global – portanto, aberto e 

expansivo. Na rede, o processo de visualização e/ou construção participativa 

de cada uma de suas cenas animadas, bem como a manipulação de seus per-

sonagens, é disponibilizado a um número muito maior de acessos, na medi-

da em que é possível em ambientes online tanto inseri-la em um contexto 

espacial de interação particular como em um contexto de multiusuários. Em 

ambos os ambientes há abertura para que todos os interagentes visualizem 

e se envolvam em seu processo de exploração e expansão narrativa.

No desenvolvimento de uma animação interativa é essencialmente neces-

sário que sua construção seja feita em um ambiente multimídia, sobretudo 

em razão de o ambiente ou sistema multimidiático possuir em sua estrutura 

a possibilidade de inserção simultânea de diferentes estímulos de lingua-

gens semióticas, tais como recursos textuais, sonoros, e imagéticos (seja por 

meio de imagens estáticas ou animadas). Na mesma medida, essas diferen-

tes linguagens estarão, em um ambiente multimídia, dispostas em um mes-

mo suporte digital e, ainda assim, concomitantemente, por se tratar de um 

suporte digital, terão a flexibilidade de serem acessadas off-line ou online.  

Além de permitir ao usuário a apropriação de seu conteúdo, o ambiente mul-

timídia também permite que tal apropriação se dê na sequência que melhor 

agradar ao usuário. Ou seja, nesse tipo de sistema é possível interagir com 

a informação de modo linear, ou estabelecer interações aleatórias, sem uma 

hierarquia específica ou única de leitura. O percurso realizado para a ob-

tenção de um determinado conteúdo pode apresentar, portanto, um traçado 

de um caminho lógico, ou não. A importância dessa relação entre humano 

e máquina está na liberdade proporcionada pelo sistema a seu usuário, de 

ser ele próprio o “buscador” de suas informações de acordo com o grau de 
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importância dada por ele naquele dado momento e espaço. Ou seja, existe 

a abertura de uma relação particularizada do interator com o objeto. Nesse 

aspecto, o sistema multimídia pode ser considerado uma ferramenta e um 

meio de acesso não impositivo à informação, como são em alguns casos 

as mídias tradicionais. Vale ressaltar, ainda, que a Internet demonstra ser 

uma mídia não-massiva, permissiva e, portanto, não intrusiva, além de ser 

também uma das mídias mais usuais atualmente para criação de produtos 

multimídias, como o é a animação interativa.

Com a inserção do hipertexto nos sistemas multimídia online (em específico, 

na web), tem-se então o desenvolvimento dos ambientes ditos hipermidi-

áticos. Assim, com a interatividade hipertextual agregada à animação em 

rede, o espectador – agora interator –, valendo-se de interfaces gráficas e de 

recursos de programação, pode dessa forma ter acesso aos objetos que a 

compõem, permitindo-se sua manipulação e ao mesmo tempo a descoberta 

de seu percurso narrativo, livre e instantaneamente durante o processo de 

interação. Venturelli (op. cit.) evidencia que, com a inserção de tais agentes 

ativos, a animação interativa questiona as categorias clássicas de emissor, 

de receptor e de mensagem, que, por sua vez, amplificam as variáveis possí-

veis das narrativas de uma animação. Entende-se, com isso, que a animação 

interativa, através da liberdade que dá a seu interator de explorar livremen-

te seu espaço gráfico-narrativo, não lhe dá apenas a liberdade de experi-

mentar, mas também de se revelar, ao expressar no ato de suas escolhas 

suas sensibilidades particulares como ser individual que é.

INTERFACE E INTERATIVIDADE NA ANIMAÇÃO 
AMBIENTADA NA INTERNET

Para que o processo sinestésico de interação entre o interator e o conteú-

do de uma animação interativa seja estabelecido, faz-se fundamentalmente 

necessária a existência de um suporte de contato que possibilite a entrada 

(input) e a saída (out put) de informação: as interfaces computacionais. A 
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premissa da imprescindível presença dessa zona de con-

tato, responsável pelo estabelecimento e pela concreti-

zação dessa relação de troca simultânea de conteúdos, 

vai ao encontro do que esclarece Suzete Venturelli: “o de-

senvolvimento de uma interface gráfica significa especifi-

car os protótipos das funções de entrada de informação e 

resposta do sistema”. (Venturelli & MAciel, 2008, p. 43). Ou 

seja, o que cada função espera como entrada de informa-

ção, seja pelo mouse, teclado, microfone, monitor, ou por 

outros meios, e o que o sistema pode emitir como respos-

ta ao interator.

É importante salientar que o surgimento da interface foi 

um marco na linha evolutiva das tecnologias da comu-

nicação. Figura a interface dentro desse cenário desen-

volvimentista tecnológico comunicacional como um dos 

grandes agentes históricos que permitiram não apenas o 

contato físico externo entre o ser humano e a máquina, 

mas também o acesso ao conteúdo digital inserido nos 

sistemas internos. Dessa forma, percebe-se que a viabili-

dade técnica dada pelas interfaces físicas e gráficas  aos 

dados contidos internamente nas entranhas do maqui-

nário possibilitou não apenas seu acesso, mas também 

sua manipulação. Por sua vez, desses momentos de mú-

tuas contribuições no decorrer do ato de interação cul-

minam em constantes atualizações de ressignificação de 

seu conteúdo explorado. Nesse sentido, de se portar a 

interface como um instrumento com função de relação 

comunicativa, permite-se aqui apontar que emana de seu 

advento a possibilidade de experimentação de criação de 

modernos mecanismos de interação tecnológica como 

meio de produção de novas formas de conhecimento do 

3 Conforme descrito por Cleomar 

Rocha, mouse e teclado são 

considerados interfaces físicas; já 

as interfaces gráficas referem-se 

a tudo o que é visto na tela do 

computador.



Cláudio Aleixo Rocha
73 ANIMAÇÃO INTERATIVA 

comportamento humano, sobretudo por ser possível chegar à resolução 

de problemas, bem como adquirir novas percepções a partir da observa-

ção de determinadas ações ou diálogos existentes durante um processo 

de comunicação.  

É nesse aspecto da construção e do constante desenvolvimento da in-

terface que se prospecta surgir para a animação interativa ambientada 

na Internet uma gama de efetivas condições tecnológicas, propícias não 

apenas para que ela seja tocada e manipulada, mas para ela acima de 

tudo continuar a se transformar e a revelar características subjetivas do 

indivíduo. Tal observância se deve à possibilidade de, a partir da exis-

tência das distintas formas de interfaces, a sua inserção no âmbito do 

caráter sensível humano, expresso e revelado durante o “diálogo” entre 

interator e sistema. 

Abordando um pouco mais a compreensão de interface como local de 

contato entre entidades distintas, Rocha & Baranauskas (2003) defen-

dem um sentido amplo sobre o uso do termo de acordo com esse aspecto 

exposto. Daí afirmarem as autoras que:

Visualiza-se uma interface como um lugar onde o contato entre 

duas entidades ocorre (por exemplo, a tela de um computador). 

O mundo está repleto de exemplos de interfaces: a maçaneta 

de uma porta, uma torneira, a direção de um carro, etc. (RochA 

& BArAnAuSkAS, 2003)

Ainda nesse sentido, Brenda Laurel explica que a “interface é uma super-

fície de contato que reflete as propriedades físicas das partes que intera-

gem, as funções a serem executadas e o balanço entre poder e controle” 

(LAurel apud RochA & BArAnAuSkAS, idem, p. 12). Pela existência da interface, 

a assimilação da mensagem de uma animação interativa ocorre, portan-

to, através do acesso constante e direto a seu conteúdo. Isso equivale a 

dizer que, por intermédio da interface, a narrativa da história de uma ani-

mação interativa não é vista apenas a partir de um olhar interpretativo 
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ativo,  como ocorre nos áudios visuais de forma fechada e 

acabada, mas vivenciada participativamente. Sob tal pers-

pectiva, a resposta dada instantaneamente pela interface 

a seu interagente representa a atualização dos dados da 

informação contida em um determinado espaço de seu 

ambiente de interação. Tal ocorrência deve-se ao fato de 

a mesma se colocar em um estado de espera, aguardando 

para obter as ramificações de suas superfícies vasculha-

das por seu interator, que, por sua vez, somente a partir 

dessa sua atitude de se portar como um “investigador”, 

terá o acesso à informação desejada  e, por fim, a compre-

ensão semântica da narrativa da animação. 

Como se nota, essa estruturação de forma hipermidiática 

da interface da animação veiculada na Internet proporcio-

na a seu interagente agir e desempenhar, alternadamente, 

ora o papel de emissor, ora o de receptor. Essa alternância 

de papéis nada mais é do que uma relação contínua de 

toque e de troca de potências possíveis, e/ou intencionais, 

entre o interator e o ambiente explorado. Este, por sua vez, 

a partir do somatório das partes que interagem e esse 

processo de trocas que constantemente se revela, e por 

vezes se transforma.

Através da configuração visual da interface gráfica da 

animação interativa, juntamente aos mecanismos de in-

teração, torna-se possível a correta compreensão de sua 

finalidade de uso, bem como a identificação do tipo de 

público a que se destina. É também através dos recursos 

interativos e do ambiente visual contidos na interface da 

animação que o interator se vê ou assume determinado 

comportamento, bem como incorpora um determinado 

4  O termo “interatividade” ressalta, 

em geral, a participação ativa do 

beneficiário de uma transação de 

informação que, a menos que es-

teja morto, nunca é passivo. Mes-

mo sentado de frente para uma 

televisão sem controle remoto, o 

destinatário decodifica, interpreta, 

participa, mobiliza seu sistema 

nervoso de muitas maneiras e 

sempre de forma diferente de seu 

vizinho (Lévy, 1999, p. 79).



Cláudio Aleixo Rocha
75 ANIMAÇÃO INTERATIVA 

personagem. Portanto, o domínio, pelo autor, das diferentes linguagens a 

serem utilizadas na construção da interface gráfica de uma animação in-

terativa, bem como dos atuais recursos de interatividade, possibilita, em 

termos artísticos, à sua capacidade criadora a oportunidade de seleção 

dos adequados mecanismos a serem utilizados na construção da imagem 

e dos sentidos que devem ser transmitidos em seu ambiente gráfico. 

AUTORIA E COCRIAÇÃO NA NARRATIVA

Como bem observa Mônica Tavares (1998), o estabelecimento da intera-

tividade como uma ferramenta no processo de criação instaura um pro-

cedimento que garante uma modificação substancial na relação entre 

autor, espectador e objeto criado, por permitir o surgimento de proces-

sos de criação coletiva. Nesse contexto de contínuos fluxos de aconte-

cimentos, surge uma suposta desestruturação dos sistemas tradicionais 

de comunicação que, no entanto, pode ser responsável por um processo 

gerador de inovadoras descobertas criativas.  Neste caso, o processo dia-

lógico entre os agentes criativos (autor e espectador) e o produto rea-

lizado fundamenta-se na ideia de que deva existir uma reversibilidade, 

na medida em que os respectivos papéis (emissor/receptor) invertem-se 

mutuamente, tornando possíveis os processos de cocriação. 

Diferentemente dos meios tradicionais de comunicação, a mídia interati-

va permite ao interator ter sua presença na forma de contar a narrativa de 

uma história. Na animação interativa, o processo comunicativo se realiza 

na liberdade dada ao interator de escolher seu trajeto narrativo, tendo em 

vista que, por meio dos dispositivos interativos, é permitido a ele aplicar 

ações ao sistema, que, por sua vez, reagirá segundo as possibilidades 

fixadas pelo programador da estrutura matricial da animação. Contudo, 

esse processo dialógico de comunicação e criação terá níveis distintos de 

experimentação de acordo com os recursos de interatividade disponíveis 

no sistema. 
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Na animação interativa o conceito de cocriação somente será emprega-

do caso existam em sua estrutura recursos que possibilitem ao interator, 

efetivamente, não apenas a liberdade de escolher seus caminhos narrati-

vos, mas também de modificar, ou ampliar suas configurações estruturais 

iniciais. Ou seja, a cocriação será real se existir um sistema que permita 

ao interator transformar, expandir ou criar algo novo em um ambiente 

preexistente, seja através da criação, seja por meio da expansão ou re-

configuração de sua narrativa histórica. 

Esse tipo de ambiente constitui sistemas abertos que oferecem dispositi-

vos que dão permissão para interator interfira nas suas estruturas formais 

de seus objetos. Assim, tais dispositivos, quando aplicados à animação 

interativa, além de oferecem recursos interativos que permitem ao inte-

rator a experimentação de diferentes formas de prosseguir e desvendar 

a narrativa de uma história, ainda apresentam recursos que dão abertu-

ra para se criarem diferentes maneiras de se contar uma mesma histó-

ria. A cocriação permitida ao interator, neste caso, é real nesse ambiente 

interativo, no momento em que o ambiente permite que ele faça uso 

de seus dispositivos para suas criações particulares, modificando-o ou 

ampliando-o.

É importante esclarecer, todavia, que esse tipo de abertura dada pelo 

sistema interativo ao interator, de ser um cocriador, não deve ser compre-

endida como autoria. A esse respeito, Janet Murray (2003) enfatiza que 

o argumento de que o interator, a exemplo do leitor de um hipertexto 

pós-moderno, é o autor da história é uma afirmativa enganosa. Autor é 

aquele que criou, implementou e efetivou o projeto com suas diferentes 

formas de interatividade e possibilidades de percursos narrativos. 

Segundo Murray, a autoria de obras que apresentam regras preestabe-

lecidas para a participação do interator é uma autoria procedimental, que 

implica escrever as regras por meio das quais os textos irão aparecer, bem 

como escrever os próprios textos. Especificamente, trata-se de escrever 
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as regras para o envolvimento do interator, disponibilizando as condições 

sob as quais os acontecimentos se efetivarão em resposta às ações parti-

cipativas. Implica, pois, o estabelecimento das propriedades dos objetos, 

bem como dos potenciais dos objetos no mundo virtual, juntamente às 

fórmulas da maneira como eles se relacionarão uns com os outros. Não 

é criado pelo autor procedimental simplesmente um conjunto de cenas, 

e sim um mundo de possibilidades narrativas. “Na narrativa eletrônica, o 

autor procedimental é como um coreógrafo que fornece os ritmos, o con-

texto e o conjunto de passos que serão executados” (MurrAy, 2003, p. 150). 

Nesse sentido, Murray explica que o interator, seja ele navegador, pro-

tagonista ou explorador, faz uso desse repertório de passos e de ritmos 

possíveis para improvisar uma dança particular dentre as muitas dan-

ças possíveis previstas pelo autor procedimental. Para a autora, talvez se 

possa dizer que o interator nessa situação seja o autor, mas autor de uma 

performance específica e, nessa condição, deve ser visto como aquele que 

está arquitetando uma parte específica dentro desse mundo virtual de 

possibilidades. Sendo assim, é preciso distinguir essa autoria derivativa 

da autoria original do próprio sistema. 

Voltando à questão da cocriação, para que uma autoria derivativa contida 

nos ambientes procedimentais seja considerada um ato de cocriação, a 

participação do interator não se deve limitar a percorrer os diversos cami-

nhos preestabelecidos pelo autor procedimental do sistema. Não se deve 

deter em apenas desbravar os ambientes existentes em uma narrativa, 

cujos caminhos se bifurcam a cada nova página visitada, visto que nessas 

condições o interator tem a possibilidade de apenas optar pelos diversos 

caminhos ou combinações de caminhos preestabelecidos pelo autor pro-

cedimental. Por mais que seja ele quem esteja construindo sua trajetória 

dentro da narrativa, isso não faz dele um cocriador, mas um ator que está 

atualizando uma performance já existente em um sistema de múltiplas 

possibilidades narrativas performáticas. De maneira clara e dentro desse 
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contexto exposto, o que ocorre é que a cada interação há o desencade-

amento das sequências possíveis das cenas que se revelam visualmente 

na interface, ou seja, atualizam-se na estrutura da rede hipertextual, atra-

vés de linhas que ligam as lexias existentes no objeto explorado. Porém, 

é o autor procedimental da obra quem programa por antecedência todas 

as formas de combinação, inserção de dados ou possíveis trajetos de 

caminhos que podem surgir dessas escolhas combinatórias. Nesse sen-

tido, o usuário do sistema é nomeado como um interator, pois interage 

diretamente com a informação contida no sistema; não é autor, coautor 

ou cocriador, já que não é oferecida a ele a possibilidade de acrescentar 

novas histórias ou modificar a interface gráfica da animação, o que, por 

sua vez, alteraria o conteúdo que o próximo visitante encontraria. 

A interatividade contida nesses tipos de sistemas deve ser, portanto, com-

preendida conforme descrita por Arlindo Machado (1993), que a relacio-

na ao binômio permutabilidade/potenciabilidade. Os hipertextos apre-

sentam potenciais permutáveis em que seus caminhos e movimentos 

possíveis estão predefinidos, não dão liberdade ao interator para incluir 

seus próprios textos e imagens ou acrescentarem novos parâmetros que 

desembocariam em caminhos diferentes dos possíveis já preexistentes. 

Machado questiona, dessa forma, até que ponto pode-se dividir a autoria 

da obra com o interator. Nessa direção compreensiva, mais a diante o au-

tor compartilha do mesmo entendimento exposto por Queneu & Sporta 

(1993), que preferem deter-se apenas no aspecto lúdico da combinatória, 

propondo algo como um brinquedo apresentando suas peças soltas para 

serem montadas. Cabe ao interator contribuir menos com a criação do 

texto do que aderir ao jogo, “o interesse residindo mais na excitação do 

trabalho combinatório do que no gesto de produção de sentidos plurais” 

(SportA & QueneAu apud MAchAdo, 1993, p. 184). 

Sabe-se, entretanto, que, quanto mais complexos forem os sistemas, no 

sentido de permitirem um armazenamento maior de informação, maior 
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também será a combinação de permutabilidade, seja ela 

aleatória ou não. Novos eventos ou combinações serão de-

sencadeados dependendo do que o interator inserir como 

dados ou de sua disposição para acessar links específicos. 

Ainda assim, de acordo com o que foi preestabelecido pelo 

autor procedimental, o sistema permitirá ao interator a au-

toria apenas de suas ações. Os recursos que viabilizarão o 

desvendamento ou a construção de novos acontecimen-

tos da narrativa da animação por parte do interator, terão 

limites preestabelecidos por seu autor inicial na base do 

código  que alimenta o sistema estruturante da animação. 

Assim, em narrativas em que houver a possibilidade de 

interatividade entre obra e interator, este poderá apenas 

atuar dentro das possibilidades estabelecidas pela pro-

gramação procedimental de tais meios. São as ações do 

interator junto ao sistema (obra-mãe) que darão subsídios 

para a construção da informação e de seu contínuo fluxo, 

subsídios, aliás, responsáveis por estruturar e manter seu 

movimento constante. 

Relacionando o exposto à interação na animação intera-

tiva, as distintas e novas faces possíveis em seu ambiente 

de exploração apresentam-se como puro acontecimento 

revelado a cada atualização proposta pelo interator. Ou 

seja, é possibilitado ao interator interferir em sua direção 

final e, neste caso, ele começa a partir de uma multiplici-

dade precodificada com o intuito de escolher e atualizar 

um de seus possíveis constantes caminhos. 

Nesse aspecto, o potencial interativo de uma obra deve 

ser visto como descrito por Gilles Deleuze (1988) e Pierre 

Lévy (1996), como um conjunto de possíveis que esperam 

5 Segundo Lev manovich (apud 

Rocha; Galiza, 2009), todos os 

objetos de novas mídias, tanto 

aqueles criados diretamente no 

computador quanto os converti-

dos a partir de mídias analógicas, 

são compostos de código digital; 

eles são representações numé-

ricas. Disponível em: <http://

portais.ufg.br/projetos/seminario-

deculturavisual/images/pdf_II_Se-

minario/GT2/bruno.pdf>. Acesso 

em: 6.1. 2010.
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por sua realização. O possível, portanto, refere-se àquilo que está com-

pletamente constituído, mas permanece no “limbo”. É como o virtual, uma 

potência aguardando para ser atualizado. 

Porém, valendo-se da interatividade, como visto anteriormente, a partir 

do momento em que é possibilitado ao interator não somente interferir, 

mas modificar, criar ou expandir a estrutura narrativa de uma animação, 

tal ação faz dele um cocriador dentro dessa obra. Existem diferentes for-

mas de se estabelecer a interatividade entre humano e máquina e, de 

acordo com cada uma, quando aplicadas à estrutura de uma animação, 

podem-se tornar efetivamente potências distintas de cocriação narrativa. 

A Interatividade, segundo Roy Ascott pode ser definida a partir de dois 

tipos básicos: interatividade ”trivial” e interatividade “não-trivial”. Na in-

teratividade trivial, o receptor atualiza o potencial de escolhas que foram 

preprogramadas e contidas em um banco de dados, não tendo assim uma 

presença efetiva de cocriação, mas participando da realização de um 

possível. Na interatividade não-trivial, o interagente tem a possibilidade 

de participar efetivamente, ampliando e transformando a informação cir-

culante em rede ou que está contida em um sistema. Nela, de forma con-

creta e efetiva o interator se torna um cocriador em uma obra interativa.

Edgar Franco contribui para a discussão sobre como entender os conjun-

tos de possíveis que configuram o potencial de cocriação de uma obra 

interativa. O autor divide a interatividade presente em HQs eletrônicos 

veiculados em cd-rom e na Internet em três níveis: um básico, em que 

o receptor possui como única opção os comandos avançar e retornar, 

repetindo o padrão do suporte papel; um intermediário, em que o re-

ceptor pode optar por caminhos diversos, mas já preestabelecidos, “ou 

ainda pode acionar animações, efeitos sonoros e trilha sonora, de acordo 

com suas escolhas pode também acionar links que o levam a caminhos 

paralelos à narrativa principal” (FrAnco, 2004, p. 168). Essas duas formas 

de interatividade não contribuem de forma efetiva para a participação 
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de cocriação em ambientes digitais. Todavia, o último ní-

vel, também considerado o mais avançado de interativi-

dade, classificado como não-trivialpor Roy Ascott (1995), 

proporciona ao interator não apenas navegar pela história 

que apresenta múltiplos caminhos, mas também a possi-

bilidade de contribuir com construção da narrativa. Assim, 

o interator cria páginas ou capítulos da história e participa 

de maneira efetiva como cocriador de uma obra coletiva.

Como exemplificação da interatividade não-trivial e sua 

abertura para processos de cocriação em ambientes digi-

tais, Edgar Franco cita as HQs coletivas. Nelas os quadri-

nistas participantes contribuem com a criação de novos 

trechos da narrativa, dando mais opções de caminhos a 

serem seguidos pelo interator. Concluindo, o autor aponta 

a HQtrônica  Impulse Freak7 como representante caracte-

rístico desse tipo de cocriação dentro do fundamento da 

interatividade não-trivial.

EXPERIÊNCIA NA NAVEGAÇÃO

Para Janet Murray, uma forma de agência (sinônimo 

de experiência em ambientes eletrônicos digitais) en-

contrada em ambientes digitais está na navegação, ou 

exploração espacial. “A habilidade de se locomover por 

paisagens virtuais pode ser prazerosa em si mesma, in-

dependente do conteúdo dos espaços” (MurrAy, op. cit., p. 

129). Na Web, os exploradores se fascinam e se envol-

vem pelo simples fato de poderem “saltar ao redor do 

mundo”, percorrendo os links de uma página ou de um 

website, e, em boa parte das vezes, pelo simples prazer 

de repetidas chegadas. 

6 Disponível em: <http://www.sito.

org/synergy/ifreak/hotwired>. 

Acesso em: 24.11.2010.
7 Neologismo proposto por Edgar 

Franco – formado pela contração 

da abreviação HQ (histórias em 

quadrinhos) e empregado para 

referir-se aos quadrinhos no 

Brasil, em conjunto com o termo 

“eletrônicas”, referindo-se ao novo 

suporte.
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Na Internet é possível vivenciar diferentes experiências de navegação, 

que vão desde percorrer formas labirínticas existentes em jogos online, 

até mesmo adentrar as redes de informação. Ambos os casos permitem 

vivenciar prazeres específicos em uma navegação de exploração poten-

cializada por intenções particulares. De acordo com Murray, construir 

espaços e mover-se através deles de uma maneira exploratória é uma 

atividade agradável, independentemente de o espaço ser virtual ou não. 

Para a autora, os ambientes eletrônicos oferecem o prazer da orientação 

exploratória em duas configurações, ambas diferentes, cada qual com seu 

próprio poder narrativo: o labirinto solucionável e o rizoma emaranhado.

NARRATIVA ESPACIAL LABIRÍNTICA

A narrativa baseada na orientação do labirinto geralmente envolve uma 

história de aventura, perigo e salvação. Sua atração advém da fusão entre 

um problema cognitivo, como encontrar um caminho, e um padrão emo-

cional simbólico de enfrentar o que é assustador e desconhecido. Rela-

cionando esse aspecto de navegação espacial ao sentido de experiência 

exposto por John Dewey, é possível constatar uma íntima ligação entre 

eles. Assim como na orientação espacial labiríntica, para Dewey a expe-

riência se estabelece sob condições de resistência e conflito, sendo que 

é mediante essa relação entre os elementos do eu e do mundo contido 

nessa interação que “qualificam a experiência com emoções e ideias, de 

maneira tal que emerge a intenção consciente” (Dewey, 1980, p. 247). Já 

Murray (op. cit.) acredita que o labirinto, por ser um mapa esquemático, é 

ambiente propício para se envolver e ter uma experiência particular ao 

se vivenciar, contando, a narrativa de sua história.

Complexo ou simples, um labirinto de aventura é potencialmente apro-

priado para o ambiente digital, uma vez que a história está amarrada à 

navegação do espaço. “Conforme avanço, tenho uma sensação de grande 

poder, de agir significativamente, que está diretamente relacionada ao 
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prazer que sinto com o desenrolar da história” (idem, p. 

131). Ainda assim, a autora enfatiza uma desvantagem na 

orientação do labirinto, já que nele o interator é conduzido 

em uma direção, a uma solução exclusiva, ao encontro de 

uma saída única.

NARRATIVA ESPACIAL RIZOMÁTICA

Janet Murray ainda comenta que a navegação na narrativa 

labiríntica, sem a ideia de competição, baseada no ato de 

apenas seguir em frente, visualizando as paisagens virtu-

ais, também pode gerar uma experiência cheia de signifi-

cados gratificantes, surpreendentes e prazerosos. A autora 

acredita que as condições narrativas com fins objetivos e 

limitados deveriam voltar-se para estradas abertas, com 

vasta liberdade para explorar mais de um caminho, com 

o intuito de se chegar a qualquer lugar, com ramificações 

possíveis de serem exploradas de maneira contínua e 

profunda. 

Nesse sentido, ela direciona a estruturação da narrativa 

conforme a concepção de rizoma do filósofo Gilles Deleu-

ze, para quem a conformação do rizoma caracteriza-se por 

ser um sistema de raízes tuberculares na qual qualquer 

ponto pode estar conectado a qualquer outro ponto. 

O segundo tipo de labirinto digital, originário 

da comunidade literária acadêmica, é o hiper-

texto narrativo pós-moderno [...]. Cheio de 

jogos de palavras e acontecimentos indeter-

minados, esses labirintos não são derivados 

do racionalismo grego, mas sim, da teoria lite-

rária pós-estruturalista e não possuem heróis 

nem soluções. Como um conjunto de cartões 

indexados que foram espalhados pelo chão 

8 Deleuze, Gilles & Felix Guattari. A 

Thousand Plateaus: Capitalism and 

Schizophrenia. Minneapolis: Uni-

versity of Minnesota Press, 1987.
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e então conectados com múltiplos segmentos de fios emara-

nhados, eles não apresentam um ponto final e nem uma saída. 

(ibidem, p. 132)

A partir dessa compreensão, Murray enfatiza que a tradição pós-moderna 

do hipertexto celebra o texto indeterminado como uma afirmação da li-

berdade de leitura construtiva particular por parte do leitor. A ideia de rizo-

ma, como labirinto “insolúvel” em narrativas desenvolvidas em ambientes 

digitais, é muito promissora como estrutura expressiva. As perambulações 

dentro do caminho de uma estrutura de rizoma conduzem a uma constante 

abertura de surpresa, sensação de impotência para se orientar ou encontrar 

a saída, mas é de certa forma também reconfortante a cada descoberta. 

A amplitude dos limites presentes na experiência do rizoma é crucial para 

o seu aspecto reconfortante. Nesse sentido, “ela é um jogo tanto quanto 

o labirinto de aventuras” (idem, p. 133). Porém, na estrutura de rizoma, o 

jogo nunca terá um fim na medida em que se navega por seus caminhos 

confusos e carregados de ansiedades, envolvido por suas fronteiras ma-

leáveis, num processo eterno de encantamento prolongado, vivo em uma 

expansão contínua. Nesse sentido, a experiência, conforme descrita por 

Diana Domingues (2002), advém da interação e se realiza em um movi-

mento constante do “vir-a-ser”, e, que de acordo com essas circunstâncias, 

manifesta-se de forma aleatória e inesperada.

Conforme o exposto, diferentemente da narrativa espacial labiríntica, 

em que o interator deve escolher um trajeto para chegar à conclusão de 

uma história, em uma narrativa construída em um ambiente espacial ri-

zomático não existe essa necessidade obrigatória. No espaço rizomático, 

o interator tem uma liberdade maior na navegação exploratória de seu 

caminho, já que não há a necessidade de chegar a um final específico. A 

navegação espacial na narrativa rizomática está condicionada apenas à 

livre exploração por parte do interator. Ou seja, no labirinto sempre have-

rá um fim condutor; no rizoma, não. 
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ANIMAÇÃO INTERATIVA:  
NARRATIVA INTERATIVA LABIRÍNTICA

Hotel

Um exemplo de navegação espacial baseada na narrativa labiríntica, sem 

a ideia de competição, mas com o objetivo de seguir em frente e ser sur-

preendido pelo desfecho de cada cena, é a animação interativa Hotel, do 

artista holandês Hans Hoogerbrugge. Trata-se de uma espécie de “mini-

-série” dividida em episódios com acontecimentos surreais pelos corre-

dores da clínica do Dr. Doglin, instalada dentro de um hotel. Em cada 

episódio da animação interativa, Hoogerbrugge brinca com questões 

comportamentais da vida moderna e suas implicações sobre a psique hu-

mana. Em Hotel, as animações cíclicas são transformadas em narrativas 

através da ação do interator em seus hipertextos distribuídos em obje-

tos estratégicos pela interface gráfica do cenário do episódio. Através de 

uma simples interação de passar o cursor sobre o cenário ou clicar sobre 

um determinado objeto hipertextual, dá-se início aos acontecimentos do 

episódio, que gradativamente, a cada clique, vão modificando o cenário 

até se chegar ao seu desfecho. A participação do interator na escolha da 

sequência de qual objeto será clicado primeiro gera o início dos movi-

mentos dos personagens ou a modificação do cenário. Pela participação 

interativa, a junção do som com o do movimento a cada acontecimento 

desencadeado por vezes produz no interator uma sensação de agonia, 

falta de controle, perturbação, espanto ou riso. São estas as intenções de 

seu idealizador: gerar experiências cheias de significados surpreenden-

tes direcionados a questões da mente humana, em meio aos conflitos de 

uma sociedade moderna e caótica.
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ANIMAÇÃO INTERATIVA:  
NARRATIVA INTERATIVA RIZOMÁTICA

Blue Suburbia

A animação interativa Blue Suburbia, da artista e designer Nathalie La-

whead, pode ser apresentada como exemplo de navegação espacial es-

truturada na ideia de narrativa rizomática. A afirmativa justifica-se pela 

forma como sua navegação interativa espacial narrativa é construída. O 

prazer experimentado no percurso espacial nessa animação interativa 

não está na tentativa de desvendar um mistério ou descobrir uma saída 

única e ideal, como em um jogo labiríntico, mas na satisfação de se lo-

comover pelas ramificações espaciais presentes em sua interface gráfica. 

Por ela, a cada link selecionado, o interator é conduzido e surpreendido 

pelo surgimento de novos ambientes inusitados e cheios de mistério e 

encantamento, elaborados sensivelmente pelo uso de recursos hipermi-

diáticos de cor, formas, textos, imagens e sons, tornando sua ambientação 

um local propício para a produção de sensações e sentidos particulares.

Em Blue Suburbia, o ambiente é desenvolvido com animações interativas 

preprogramadas. Na interface gráfica da animação, sobre cada imagem 

FIGURA 1  
Animação 
interativa 

Hotel de Hans 
Hoogerbrugge.9

9 Disponível em: <http://www.hote-

loscartangoecholima.com/splash.

html>. Acesso em: 16.1.2010.
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hipertextual a que o cursor se sobrepõe, este tem sua forma modificada. 

Ou seja, ao se sobrepor a alguma área de imagem “clicável”, o cursor tem 

sua aparência associada ao tipo de assunto ao qual o interator será di-

recionado para dar continuidade à sua exploração espacial do ambiente. 

A estrutura compositiva da narrativa da obra interativa como um todo 

está associada à mescla de animação e poesia que, uma vez vinculadas, 

dão um certo sentido ao ambiente em que se está inserido. O usuário 

não precisa se preocupar se está ou não clicando em objetos corretos 

que irão levá-lo a outros cenários para desvendar um mistério, mas com 

uma navegação que conduzirá ao simples prazer de ser a cada instante 

surpreendido por um novo ambiente, e que sua exploração espacial terá 

continuidade a cada link selecionado. Este, por sua vez, irá conduzi-lo 

a outros, e outros ambientes novos em uma constante ramificação de 

cenários, os quais, uma vez integrados, gerarão uma sensação de assom-

bramento, mistério e fantasia.

CONCLUSÃO

De maneira geral, o que se constata é que a animação interativa ambien-

tada na Internet instaura novas possibilidades de se produzir a imagem 

animada e modifica definitivamente o modo tradicional de se ver e fa-

zer animação. Os recursos hipermidiáticos aliados à interface gráfica dão 

FIGURA 2  
Animação 
interativa 

blue suburbia 
de Nathalie 
Lawhead.10

10 Disponível em: <http://www.

bluesuburbia.com>. Acesso em: 

12.1.2010.
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tanto ao produtor quanto ao interator condições de se inserirem na ima-

gem do processo construtivo ou no ato da escolha do percurso produtor 

de sentidos. 

A interatividade aplicada à interface gráfica proporciona o surgimento de 

novos questionamentos, através da experimentação no que se refere ao 

discurso narrativo da imagem animada, visto que a experiência na Inter-

net necessita da interação ativa dos atores envolvidos no espaço comu-

nicativo. A escolha participativa é peça-chave na construção e finalização 

de um discurso narrativo, assim como na percepção de seus múltiplos 

sentidos particulares.
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Resumo O artigo discute a 

definição do termo interface, 
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INTRODUÇÃO

Composto pelo prefixo latino inter [entre, no meio de] e 

pelo substantivo face [superfície, face], o termo interface, 

tomado pela sua origem etimológica, diz daquilo que está 

entre duas faces, duas superfícies. Trata-se, neste contexto, 

de um terceiro elemento que se coloca entre dois outros, 

sem qualquer relação de pertencimento a uma ou outra 

extremidade, mas de mediação.

Metaforicamente, é uma ponte que conecta, liga duas 

margens outras. A ponte não pertence a um lado nem 

a outro, ela é um terceiro elemento. Mas, compreendido 

desta forma, está-se tomando incorretamente sua relação 

semântica, o sentido mesmo do termo, de seu enuncia-

do. Vários autores fazem deslizar o contexto semântico do 

termo entre o leiaute de tela, os sistemas computacionais 

e o homem; outros ainda indicam ser a interface passível 
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de existência fora da relação homem-máquina, adotando o termo para 

várias outras ocasiões. A metáfora da ponte, ela mesma, é utilizada por 

alguns autores. Mas se a ponte é interface por ligar duas margens, o que 

a diferencia, neste aspecto, de um rio? Acaso ele também não liga uma 

margem a outra?

Ou um barco, uma balsa, o próprio ar? Serão todos interfaces? O pro-

pósito deste artigo é discutir alguns destes aspectos, reunindo vários 

autores que apresentam suas definições do termo, ora problematizando, 

ora tangenciando o problema, alcançando desdobramentos ou comple-

mentações, como interface de usuário, interface gráfica, interface natu-

ral, dentre outros.

A expectativa do texto é negar que interface seja ponte. A metáfora é 

mal aplicada, por vários aspectos aqui discutidos, a começar pela au-

sência de pertencimento e de elementos lógicos de vínculo. Sua exis-

tência é meramente física. Mas é preciso esclarecer alguns pontos antes 

de esgarçar o argumento.

Para alcançar a expectativa traçada, utiliza-se de pesquisa bibliográfica, 

como não poderia deixar de ser, a partir dos métodos de análise e da 

síntese de dados, sempre norteados pelo pensamento dedutivo. Em um 

primeiro momento, busca-se problematizar a definição do termo, a partir 

de alguns autores que se debruçaram sobre o tema, sendo referidos com 

constância, em maior ou menor intensidade. Após a exposição das várias 

falas, discutem-se os pontos levantados, visando aparar as arestas, em 

formulações que consideram a síntese alcançada. Finalmente, o artigo 

direciona a questão no âmbito das artes. Antes de querer esgotar a dis-

cussão, a pretensão aqui é contribuir para ampliá-la.
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ARESTAS

Encontrar uma definição1 para interface é algo muito fácil: 

existem várias. Algumas não chegam a ser definições de 

fato; são metáforas.2 Outras são exemplos; outras dizem 

do conceito3 de interface, não de definição. Não é tarefa 

fácil situar as distinções entre os vários complementos 

que o termo possibilita: de usuários, gráficas, físicas, natu-

rais, computacionais... Localizar-se neste emaranhado de 

falas pode tornar-se tarefa de Teseu. Tentemos, por conta 

disso, usar do ardiloso método de Ariadne, traçando uma 

linha, um fio condutor, no labirinto que se torna esta bus-

ca. Se encontrar uma definição para interface é algo fácil, 

ao se defrontar com mais de uma a tarefa torna-se árdua.

Rocha e Baranauskas (2003) defendem um sentido amplo 

para o termo: visualiza-se uma interface como um lugar 

onde o contato entre duas entidades ocorre (por exem-

plo, a tela de um computador). O mundo está repleto de 

exemplos de interfaces: a maçaneta de uma porta, uma 

torneira, a direção de um carro, etc.” (RochA, 2003, p. 8). 

As autoras partem de um princípio lógico balizado pela 

etimologia do termo, alcançando uma metáfora de lugar 

para construírem o conceito de interface. Por fim, elas re-

correm ao exemplo da maçaneta de uma porta, bastante 

esclarecedor para os fins a que se destinam. Reputam a 

gênese deste conceito a Brenda Laurel, que diz que “in-

terface é uma superfície de contato que reflete as pro-

priedades físicas das partes que interagem, as funções 

a serem executadas e o balanço entre poder e controle” 

(apud RochA, 2003). O exemplo da maçaneta pode validar 

a identificação de várias interfaces de um mesmo objeto, 

1 explicação precisa, significação, 

explicação, com definição de 

limites de abrangência.

2  Figura de linguagem que consiste 

na transferência de uma palavra 

para um âmbito semântico que 

não o do objeto que ela designa e 

que se fundamenta numa relação 

de semelhança subentendida en-

tre o sentido próprio e o figurado.

3 Representação de um objeto pelo 

pensamento, por meio de suas 

características gerais. Apreciação, 

julgamento, avaliação.
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como seriam as dobradiças para a parede, ou o conjunto de encosto e as-

sento de uma cadeira, para o homem. Todavia, é preciso considerar alguns 

outros pontos. Para Johnson,

a palavra se refere a softwares que dão forma à interação entre 

usuário e computador. A interface atua como uma espécie de 

tradutor, mediando entre as duas partes, tornando uma sensí-

vel para a outra. (JohnSon, 2001, p. 17)

Dois pontos são preciosos na citação de Johnson: a vinculação ao univer-

so computacional e, mais importante ainda, a atuação lógica da interface, 

na construção de sentidos baseados na “tradução” que a interface realiza. 

Por isso só já se verifica um embate entre Rocha e Johnson. Ambos diver-

gem quanto ao conceito de interface.

Santaella traz uma definição mediadora, ao afirmar:

Interfaces são as zonas fronteiriças sensíveis de negociação 

entre o humano e o maquínico, assim como o pivô de um novo 

conjunto emergente de relações homem-máquina. (SAntAellA, 

2003, p. 92)

Mantém-se em Santaella o fundamento de lugar, localização, mas vincu-

la-se a ideia de relação entre homem e máquina. A estruturação lógica é 

tida como negociação entre os elementos envolvidos, a saber o homem 

e a máquina. Neste aspecto há uma aproximação com a definição de Jo-

hnson, mantendo o afastamento com Rocha. 

Lévy define interfaces como “todos os aparatos materiais que permitem 

a interação entre o universo da informação digital e o mundo ordiná-

rio” (1999, p. 37). Novamente, o aparato tecnológico é peça fundamental 

para a identificação de interfaces. Entretanto, em vez de localização, há 

a identificação da interface como um elemento material, físico. Johnson 

também faz essa localização ao afirmar que a interface é uma espécie de 

software. Para Lévy e para Johnson, a interface é um elemento localizado, 
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pertencente a sistemas maquínicos, sendo para Johnson 

de ordem lógica e para Lévy de ordem material e lógica.

Cláudia Giannetti define:

Interfaz – Conexión entre dos dispositivos de 

hardware, entre dos aplicationes o entre un 

usuario y una aplicación que falicita el inter-

cambio de dados, mediante la adoción de re-

glas comnes, físicas o lógicas. Este dispositivo 

permite paliar los problemas de incompati-

bilidad entre do sistemas, actuando como un 

conversor que permite la conexión.4 (giAnnetti, 

2002, p. 195)

Para Poster (1995, pp. 20-21), uma interface está entre o 

humano e o maquínico, uma espécie de membrana, divi-

dindo e ao mesmo tempo conectando dois mundos que 

estão alheios, mas também dependentes um do outro. A 

interface pode derivar suas características mais da máqui-

na ou mais do humano ou de um equilíbrio entre ambos. 

Novamente aqui, temos uma ideia de terceiro elemento 

sem pertencimento a um dos elementos que vincula, es-

tando ora mais próximo do humano, ora da máquina ou 

um meio-termo entre ambos.

Weibel retoma um sentido mais amplo ao afirmar que “No 

interactuamos con el mundo, sólo con la interfaz del mun-

do” (1996, p. 25). Certamente, a fala de Peter Weibel diz 

acerca das superfícies do mundo a que temos acesso, tal 

qual se pode afirmar que o corpo próprio é a interface hu-

mana do eu, no mundo. Ainda assim, retoma-se uma noção 

geral de interface.

4 Interface: conexão entre dois 

tipos de hardware, entre duas 

aplicações ou entre um usuário 

e uma aplicação que facilita o 

intercâmbio de dados median-

te a adoção de regras comuns, 

físicas ou lógicas. Este dispositivo 

permite reduzir os problemas 

de incompatibilidade entre dois 

sistemas, atuando como um 

conversor que permite a conexão 

(Tradução do Autor – T.A).
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Manovich (2000) e Laurel (2003) não problematizam o termo, antes par-

tem de uma clara identificação da interface gráfica computacional, ele-

mentos visuais presentes nas telas dos computadores, tendo como refe-

rência as contribuições históricas de Alan Kay e Douglas Engelbart, com 

a popularização a partir dos computadores Macintosh.

Esta é justamente a história descrita por Johnson, que historia as inter-

faces referindo-se às interfaces gráficas computacionais, nascidas com 

Douglas Engelbart e apresentada ao mundo em 1968, no San Francisco 

Auditorium. Engelbart, o mesmo inventor do mouse, levou a cabo a ideia 

de um espaço de informação, em que os elementos pudessem estar dis-

postos livremente na tela, eliminando-se a linearidade do texto, único 

elemento até então usado nas telas dos computadores. Ivan Sutherland 

havia feito uma aplicação para geração de imagens na tela, sendo ele o 

precursor das interfaces gráficas. A contribuição de Alan Kay foi a intro-

dução da metáfora do desktop, com a invenção das janelas sobreponíveis, 

mantendo mais de um arquivo aberto de cada vez. Foi Steve Jobs que 

conseguiu popularizar as invenções de Engelbart e Kay, ao utilizar os 

inventos em seu computador pessoal, o Macintosh, lançado com estarda-

lhaço no mercado americano em 1984.

Santaella historia as interfaces a partir de Heim (1993, pp. 74-80), ao 

esclarecer que o termo surgiu com os adaptadores de plugue usados 

para conectar circuitos eletrônicos, após o que passou a ser usado para 

o equipamento de vídeo empregado para examinar o sistema. Por fim, o 

termo passou a se referir à conexão humana com as máquinas e mesmo 

à entrada humana no ciberespaço. “De um lado, interface indica os peri-

féricos de computador e telas dos monitores; de outro, indica a atividade 

humana conectada aos dados através da tela” (SAntAellA, op. cit., p. 91). 

Veem-se várias informações, nem sempre coincidentes, que apontam 

para uma série de aspectos da interface. Certamente, estas variantes di-

zem dos contextos de abordagem dos autores, mesmo sobre a própria 
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abertura semântica do termo, levado ao uso cotidiano em uma relação 

de sinonímia com o termo relação, pontos de intersecção, verificados em 

falas como “nosso produto tem boa interface com esse mercado”. Tem-

-se, com esta observação, uma amplitude de abordagem que considera 

o contexto de enunciação do termo, promovendo se não licenças, aparas 

para estas arestas.

APARAS

Tomado isoladamente, o termo interface pode fazer alusão a elementos 

de contatos, sejam eles físicos ou conceituais. Para que essa assertiva se 

torne verdadeira, é preciso considerar o conceito de língua, de Saussure, 

como estrutura viva, passível de movimentos e alterações dos sentidos 

das palavras, sendo a semântica o ramo da linguística que estuda tais 

variações. Deste modo, torna-se lícito aceitar o termo com esta acepção e, 

assim, identificar uma maçaneta como uma interface da porta. De modo 

similar é possível compreender que “as mídias funcionam como interfa-

ces entre linguagem, corpo e mundo” (Kerckhove, 2003, p. 16).

Em sentido stricto, contudo, é necessário assentar a definição. Este assen-

tamento observa, no mínimo, três pontos:

(1) vínculo com sistemas computacionais, podendo ocorrer en-

tre dois ou mais sistemas e/ou entre homem e máquina;

(2) pertencimento a um dos sistemas – uma interface pertence 

a um sistema, é parte dele, é a superfície de contato/fluxo de 

informações do sistema, tornando-o passível de contato;

(3) pressupõe o tratamento lógico de informações, em um pro-

cesso de tradução/conversão de dados.

Segundo Lévy, a interface se assemelha à pele: ela é a base de contato 

de nosso corpo próprio com o mundo natural. A pele pertence ao sis-

tema corpo humano e traduz informações de temperatura, consistência, 
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textura etc. para padrões de impulsos nervosos. De modo similar, traduz 

informações do corpo para o ambiente, seja por suor, temperatura ou 

mesmo arrepios e enrijecimento da pele.

Na relação de analogia de Lévy, uma interface é a base de contato de 

um sistema com outro sistema/homem, mantendo uma relação de per-

tencimento e a base lógica de agenciamento/tradução de informações. 

Deste modo, uma ponte não é uma interface por não pertencer a outro 

elemento e por não traduzir qualquer informação. Ela apenas conecta 

fisicamente um ponto a outro, como um tronco sobreposto a um abismo 

ou rio, ligando dois lados. A maçaneta de uma porta não é uma interface 

por atender a apenas dois dos princípios aqui apontados: ela é base de 

contato do homem com a porta e pertence ao sistema porta, mas não 

obedece ao princípio da lógica de agenciamento/tradução de informa-

ções, tão-somente responde a ações físicas e mecânicas.

Retomando os autores revisitados, verifica-se que poucos fazem de fato 

alusão a pertencimento, poucos situam a interface como parte de um sis-

tema. Antes disso, a preocupação está em apresentá-la como um campo 

entre um elemento e outro, mantendo a relação etimológica do termo.

Historicamente, as interfaces já tiveram várias formas, assumindo-se como 

físicas, gráficas e cognitivas, estas últimas conhecidas como naturais ou 

inteligentes. Interface de usuário – ponto de contato para o intercâmbio 

entre humanos e máquinas – pode assumir muitas formas. É na interface, a 

ser usada pelo observador ativo de acordo com as regras do mundo parti-

cular de ilusão, que as estruturas de simulação projetadas para comunica-

ção encontram-se com os sentidos humanos (GrAu, 2007, p. 220). 

De acordo com Rocha (2003, p. 10), orientadas por Nielsen, em 1945 as 

interfaces eram apenas físicas, sendo apresentadas como cabos, chaves 

ou botões de acionamentos – o modelo não executava ações somente fí-

sicas, mas lógicas a partir dos acionamentos, com tecnologia de hardware 
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baseada na mecânica e eletromecânica, e uso somente para cálculos. 

Não havia ainda interface de usuário. Nos dez anos que se seguiram, os 

hardwares eram válvulas e máquinas enormes com alta taxa de erro, com 

interfaces baseadas em programação, e batch; mas já se usava a lingua-

gem de máquina 0011. Entre 1955 e 1965, os transistores passaram a ser 

usados, e os computadores começam a ser usados fora de laboratórios. As 

interfaces eram baseadas em linguagem de comando. Entre 1965 e 1980, 

os menus hierárquicos e o  preenchimento de formulários já dominavam 

as interfaces gráficas, com hardwares baseados em circuitos integrados. 

Entre 1980 e 1995, chegaram as interfaces criadas por Engelbart e Kay, 

utilizando WIMP (Windows, Icons, Menus e Point Devices). Os hardwares já 

eram computadores pessoais. A partir de 1995, houve integração de har-

dwares, com o surgimento de interfaces inteligentes, tidas como naturais.

Com as interfaces gráficas, houve uma junção dos elementos físicos e 

gráficos, em atuação conjunta. Mouse e teclado são as interfaces físicas 

mais usuais nos dias de hoje e trabalham em conjunto com a interface 

gráfica, tudo o que é visto na tela do computador. A replicação dos ele-

mentos encontra sentido no conceito de duplo virtual, também de Engel-

bart, segundo o qual os elementos físicos podem ter suas representações 

– ou duplo virtual – nas interfaces gráficas, como ocorre com o mouse e 

seu duplo, o cursor. Os avatares são exemplos de duplo virtual do usuário. 

Os aparelhos celulares também assumem este modo de integração, tra-

balhando com o visor – interface gráfica – e o teclado – interface física.

Atualmente, as interfaces produzidas seguem o ideal de seu surgimento: 

tornarem-se invisíveis. Quando Engelbart criou a interface gráfica, ele 

adicionou um elemento ao sistema, a própria interface gráfica, criando 

uma experiência de manipulação direta da informação pelo usuário. Até 

então, a linguagem de comando era a única utilizada, baseada em ordens 

para o sistema realizar tarefas. Com a inserção da modalidade gráfica, o 

usuário passou a, ele mesmo, deslocar informações de um ponto a outro 
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da tela, conduzir arquivos para outros locais, até mesmo 

para a lixeira, simulando o ato de deletar a informação. 

Apesar de ter havido a inserção do elemento gráfico, a 

experiência foi de manipulação direta; a interface gerou 

uma ideia de inexistência de distância entre usuário e 

informação, usuário e sistema. O usuário não via mais o 

computador ou o sistema, somente a tarefa a ser reali-

zada. Atualmente, as interfaces se distanciam do formato 

gráfico já tradicional, buscando sua realização, e também 

a do usuário:

The real problem with the interface is that it is 

an interface. Interfaces get in the way. I don’t 

want to focus my energies on an interface. I 

want to focus on the job… An interface is an 

obstacle: it stands between a person and the 

system being used… If I were to have my way, 

we would not see computer interfaces. In fact, 

we would not see computers: both the interfa-

ce and the computer would be invisible, sub-

servient to the task the person was attempting 

to accomplish.5 (NormAn, 1999, 219)

Não querendo ser vistas, as interfaces se escondem nos 

ambientes, roupas, em dispositivos outros e tornam-se 

mais inteligentes, desenvolvem capacidade “cognitiva” de 

processamento. São baseadas em sensores e outros ele-

mentos físicos e, graças à computação pervasiva, estão 

em todos os espaços, atentas para entrarem em ação, ou 

fazerem os sistemas entrarem em ação. Ainda assim as in-

terfaces possuem seus elementos físicos e, algumas vezes, 

os elementos gráficos. A Surface, da Microsoft, é exemplo 

desta tecnologia, tanto quanto alguns recursos do iPho-

ne, da Macintosh de Steve Jobs; mesmo as interfaces dos 

5  O verdadeiro problema com a 

interface é que ela é uma interfa-

ce. Interfaces estão no caminho. 

Não quero concentrar minhas 

energias em uma interface. Quero 

concentrar-me na tarefa... Uma 

interface é um obstáculo: ela fica 

entre uma pessoa e o sistema a 

ser utilizado... Se eu pudesse fazer 

do meu jeito, nós não enxerga-

ríamos as interfaces do compu-

tador. Na verdade, não veríamos 

sequer os computadores: ambos, a 

interface e o computador, seriam 

invisíveis, subservientes à tarefa 

que a pessoa estivesse tentando 

realizar (T.A.).



Cleomar Rocha 
100 INTERFACES COMPUTACIONAIS

telefones celulares, que reconhecem a voz, realizam chamadas, mantêm-

-se, por bluetooth, atentas ao que se passa ao redor. Mesmo a tecnologia 

touth screen possui na tela sensível ao toque seu elemento físico, lite-

ralmente invisível e sobreposto ao elemento gráfico, a interface gráfica. 

A inserção de sensores e de recursos outros da computação pervasiva 

faz a interface alcançar o status de interface cognitiva, também chama-

da interface natural (KiSSilevA, 1998; GrAu, 2007) e interface inteligente 

(NornAm, 1990). Neste sentido, discutir um novo tipo de interface é tarefa 

não apenas premente, mas essencial para o desenvolvimento do campo 

da comunicação homem/máquina. A nova interface considera elementos 

gráficos, físicos e/ou cognitivos, muitas vezes tornando-se invisível – ou 

camuflada, escondida –, possibilitando que os usuários concentrem suas 

energias na execução da tarefa, e não na compreensão da interface ou 

do sistema.

FLUIDAS

As crescentes produções em arte e tecnologia em muito têm contribuído 

para o desenvolvimento de novas interfaces, mais intuitivas, inteligentes. 

Trabalhos de arte das interfaces há algum tempo corrigem um problema 

de concepção de interface, eliminando uma pretensa distinção entre o 

espaço atual e o espaço virtual tecnológico. São exemplos deste tipo de 

trabalho Bezerro de Ouro e Legible City, de Jeffrey Shaw; Liquid Views, de 

Monika Fleischmann, Wolfgang Strauss e Christian-Arved Bohn; Text Rain, 

de Camille Utterback e Romy Achituv; Vestis, de Luisa Donati; Atrator Poé-

tico, do grupo SCIArts e Edson Zampronha, dentre tantos outros.

As interfaces aqui são bicicletas, tapetes, telas sensíveis ao toque, peças 

do vestuário, janelas... Elas não são elementos específicos, mas estão nos 

elementos, camufladas, escondidas. Podem ser acionadas de vários mo-

dos, seja batendo palmas, caminhando ou simplesmente pensando. Os 

sistemas não são visíveis, as interfaces são mídias, pura comunicação.
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Para Röller e Zielinsky (2001), na medida em que a arte ten-

de para uma arte das mídias, ela se transforma em arte das 

interfaces. Da mesma forma a teoria da arte, ao tender para 

uma história das mídias, ela se transforma em uma teorias das 

interfaces. (apud ArAújo, 2005, p. 181)

As interfaces caminham fisicamente para assumirem formas de outros 

objetos, ou simplesmente se fazerem passar por vários objetos, em ati-

tudes próximas das naturais, como o joystick do game Wii, da Nitendo, 

que pode ser acionado de vários modos, simulando o funcionamento do 

objeto que ele substitui.

Esconder-se ou camuflar-se são dois caminhos bem claros para os ele-

mentos físicos da interface. Os elementos gráficos do mesmo modo estão 

sendo substituídos, sendo comuns sua utilização em projeções interati-

vas, com reconhecimento do gesto para deslocamento ou manipulação 

da informação, como são os casos das interfaces gráficas do iPhone e da 

Surface, o primeiro da Apple e o segundo da Microsoft, já comentados.

Mais que invisíveis e de fácil interação, as interfaces assumem a direção 

proposta por vários pesquisadores, inclusive tornando-se “do tipo neu-

rológicas” (KiSSelevA, 1998, p. 307). Os sistemas tornam-se “vivos” ou com 

capacidade de processamento cognitivo, usando de todas as interfaces 

para cumprir suas prerrogativas de realização da tarefa.

A interface computacional contemporânea está em um processo de gran-

de transformação, tendo na arte o seu carro-chefe. A profícua contribui-

ção da arte para o desenvolvimento da interface faz dela peça-chave 

para compreender o futuro da interface, em seus modos de aparecimento 

ou desaparecimento. As dimensões da interação estão atreladas às con-

quistas e inovações trazidas pela arte das interfaces, gravadas indelevel-

mente na cultura contemporânea.



Cleomar Rocha 
102 INTERFACES COMPUTACIONAIS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ArAújo, Yara Rondon Guasque. Telepresença: interação e interface. São Paulo: 
EDUC/FAPESP, 2005.

Diebner, Hans H.; Druckrey, Timothy; Weibel, Peter (eds.). Sciences of the Interface. 
Tübingen, Genista, 2001.

DomingueS, Diana. “A vida com as interfaces da era pós-biológica: o animal e o 
humano”. In: DomingueS, Diana (org.). Arte e vida no século XXI: tecnologia, ciência 
e criatividade. São Paulo: Unesp, 2003, pp. 95-114.

GrAu, Oliver. Arte Virtual: da ilusão à imersão. São Paulo: Unesp / Senac, 2007.

GiAnnetti, Claudia. Estética Digital: sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Bar-
celona: Lángelot, 2002.

Heim, Michael. The metaphysic of virtual reality. Oxford: Oxford University Press, 
1993.

JohnSon, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira 
de criar e comunicar (trad. Maria Luísa X. de A. Borges). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001.

Kerckhove, Derrick de. “A arquitetura da inteligência: interfaces do corpo, da men-
te e do mundo”. In: DomingueS, Diana (org.). Arte e vida no século XXI: tecnologia, 
ciência e criatividade. São Paulo: Unesp, 2003, pp. 15-26.

KiSSelevA, Olga. Cyberart: un essai sur l’árt du dialogue. Paris: L’Harmattan, 1998.

LAurel, Brenda. Computers as Theatre. Massachusetts: Addison-Wesley, 2003.

Lévy, Pierre. Cibercultura (trad. Carlos Irineu da Costa). São Paulo: ed. 34, 1999. 

MAnovich, Lev. The Language of New Media. Massachusetts: MIT Press, 2000.

NormAn, Donald A. Why Interfaces Don’t Work: The Art of Human-Computer Interface 
Design (ed. Brenda Laurel). Reading: Addison-Wesley, 1990, pp. 209-220.

Pold, Soren. Interface Realisms: The Interface as Aesthetic Form. Disponível em: 
<http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/pmc/v015/15.2pold.html>. Acesso 
em: 25.3.2008. 

PoSter, Mark. The Second Media Age. Cambridge: Polity Press, 1995.

RochA, Heloisa Vieira da & BArAnAuSkAS, Maria Cecília Calani. Design e avaliação de 
interfaces humano-computador. Campinas: Nied/Unicamp, 2003.

SAntAellA, Lúcia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercul-
tura. São Paulo: Paulus, 2003.

Weibel, Peter. “The World as Interface: Toward the Construction of Context-Con-
trolled Event-Worlds”. In: Druckrey, Timothy (org.) Electronic Culture: Technology 
and Visual Representation. New York: Aperture Foundation, 1996.



Cleomar Rocha 
103 INTERFACES COMPUTACIONAIS

SOBRE O AUTOR/

Cleomar Rocha

Pós-doutor em Estudos Culturais (UFRJ), pós-doutor em Tecnologias da 
Inteligência e Design Digital (PUC-SP), doutor em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas (UFBA), mestre em Arte e Tecnologia da Imagem (UnB). 
Professor do Programa de Pós-graduação em Cultura Visual da Faculdade 
de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Coordenador do Media 
Lab UFG Artista-pesquisador.

 VOLTAR PARA SUMÁRIO



ENGLISH



The Fast Forward collection is an anthology of texts published by Media 

Lab UFG and coordinated by Prof. Cleomar Rocha.

Inaugurated by a set of four essays from the first group of Master stu-

dents supervised by Prof. Rocha in the program

of Visual Culture of Faculty of Arts, one text writen by Rocha and one text 

written by Marcio Rocha, associated researcher of Media Lab UFG,

these essays reflects an intellectual effort and engagement to draw a 

suggestive panorama about interactive media and the influence of tech-

nology in our daily lives.

The authors introduce important discussions, into a specific domain of 

their own research in an unpretentious presentation of the field, anti-

cipating subjects with the high density needed to stimulate reflections 

about such phenomenon that is already occurring at some level.

Fast Forward proposes to anticipate discussions in advancements, espe-

cially concerned on innovation and in the field of interactive media and 

technology.

Prof. Dr. Cleomar Rocha
Editor of Fast Forward 

Coordinator of Media Lab UFG

PRESENTATION

 GO BACK TO TABLE OF CONTENTS



INTERACTION DESIGN AND FICTION  
Culture Paradigms, Treands and Possibilities

“I do not fear computers. I fear the lack of them.”
ISAAC ASIMOV 

Abstract This article presents a brief overview of some devices and digital artifacts of 

interaction, developed and displayed in movies with fictional content (screen, immersive 

environments, graphical interfaces, etc.) and makes analysis and considerations from the 

perspective of interaction design as area of knowledge. Cultural studies and visual culture 

may be a reference for the development of devices and artifacts of interaction, coupled with 

the best practice methodology and design techniques for user-centered design. Interaction 

design is used from the interdisciplinary nature of observation, the culture and ethnography 

as a reference for the creation of digital artifacts. Analyzing how people do their daily tasks 

is a basic premise for the successful implementation of these gadgets and devices. Howe-

ver, we must pay attention to one important fact: the filmic narratives indicate trends and 

directions for designers to envision a future perspective of how you can become a world po-

pulated for screens and digital artifacts. In any event, it is important to note that not always 

it is possible to check the technical feasibility and interaction for these devices, which in-

variably propose to build the film’s narrative and are more focused on this condition. Often 

these products do not offer ideal conditions within the spirit and design parameters for the 

operation and use of these devices. Therefore, it is part of the purpose of this article to re-

port and discuss paradigms, trends and possibilities in interactive devices and sci-fi culture.

Keywords:  
interaction design; 

 IXDA; UI; Sci-Fi  
culture;trends.

Cleomar Rocha  cleomarrocha@gmail.com

Márcio Alves da Rocha  marcio@utopix.com.br
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INTRODUCTION

The movie industry is perceived as a constant source of inspiration on 

how the future of technology would be. The culture found in science fic-

tion movies points out to interesting trends and at same time contra-

dictory  trends regarding their feasibility and possibilities. Still on this 

matter, it must be taken in account that most of these trends is part of 

a fed back system, so the fiction move not only produces inspirational 

elements that point to the future of technology and design interaction, 

but designers are often challenged to contribute to the creation of these 

trends for the movie industry and to help with their productions. The fe-

asibility to implement this technology is debatable. Often, the technology 

is used to build the narrative and the good flow of the cinematographic 

plot, being a powerful cultural influence for fans and especially for de-

sign and technology, while bringing important contradiction about such 

trends, their possibilities and feasibility, considering ergonomic and cul-

tural parameters, among others.

These concerns have been previously reported by researchers Nathan 

Shedroff and Chris Noessel, in September 2009, who presented a paper 

called “Make It So: What Interaction Designers Can Learn from Science 

Fiction Interfaces”, in the d’Construct 09 ‘Conference, Brighton, UK. This 

presentation proposed to report some aspects about HCI - human-com-

puter interaction in fiction movies, showing important analysis in this 

aspect. Thus, the purpose of this article is to contribute to this debate to 

further compose the theoretical field of the community of researchers 

who perceive fiction movies as an important part of culture, as well as to 

the interaction design. It still intends to expand this analysis, its possi-

bilities, as well as to integrate, as researchers, the scientific environment 

that addresses this issue under the scope of interaction design linked to 

cultural studies. The idea that perceives the designer only as a problem 

solver is herein dismantled as it evaluates the complexity of what they 
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are today. The designer does not only solve problems but he or she must 

also be perceived as a mediator of culture.  The culture and project focu-

sed on the design of interactive products and respective interfaces de-

mand from designers to work as interpreters, and as they design media-

tion ways between human beings and objects that surround them, there 

is an increasing exponential of the requirements to create projects, and 

its approach also becomes exponentially complex.

ABOUT THE GENRE OF FICTION

Science fiction is a type of fiction that includes the impact of science, 

real or imagined, on society or individuals. Generally, the term is used to 

define any type of literary fantasy that has science as the essential com-

ponent, and in an broader sense, to refer to any type of literary fantasy 

consisting in a careful and well informed extrapolation on scientific facts 

and principles and to fully cover complex areas, which finally contradicts 

such facts and principles. Its creation in a plausibly manner, based on 

science, is an essential requirement.

There are, however, many examples of works that are found in the boun-

dary of the genre of fiction, using the outer space or the futuristic tech-

nology only as a background for the stories, such as Star Wars. The most 

traditional enthusiasts of sci-fi movies perceive these films as examples 

of fantasy, while the general public, as science fiction.

THE INTERACTION DESIGN AND ITS STUDY AREA

According to Preece, Rogers and Sharp (2002), the interaction design is the 

design of interactive products that provide support to people’s daily acti-

vities, whether at home or at work. It is abbot creating experiences that 

improve and expand the way people work, communicate and, at last, inte-

ract. Winograd (1997) considers interaction design as the design of spa-

ces for human communication and interaction, once it provides support 

to people. The concept is understood as essential to all disciplines, areas, 
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or approaches that concern in researching and designing computer-based 

systems or devices for people. The best known interdisciplinary area is the 

human-computer interaction (HCI), which is based on the design, evaluation 

and implementation of interactive computing systems for human use and with 

studies on important phenomena that surround them (Acm Sigchi, 1992).  Moran 

define this term as “those aspects of a system that users have contact to” (mo-

rAn, 1981), which means “an input language for the user, an output language for 

the machine, and a protocol for the interaction of both (chi ‘85, 1985). 

The information systems are another area concerned with the application of 

technology and computing in the areas of business, health, and education. 

Other fields related to interaction design include human, cognitive ergono-

mics, and cognitive engineering matters, among others. They are areas of 

study dedicated to designing systems that meet the user goals, yet each one 

carrying its own focus and methodology.

One of the major challenges for interaction design was to develop accessi-

ble and friendly use devices that could be used by anyone, besides engine-

ers, to accomplish tasks involving human cognition.  As natural consequence 

of the technological evolution, the different study branches search for a re-

lationship capable to embrace the complexity involved in the development 

of these products so they can respond in a more suitable, optimized, and 

efficient manner.

There are precisely four basic activities in the process of interaction design, 

which enclose processes of great complexity (Preece, Rogers & Sharp, op. cit.):

 — indentify needs and establish requirements;

 — develop alternative designs that meet these requirements;

 — built interactive versions of the designs, so they can be com-

municated and analyzed

 — evaluate what is being built along the process.

Evaluate what is being built is in the core of interaction design. There are 

several ways to meet this goal: for example, interviewing users, observing 
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them when performing tasks, talking to them, applying performance tasks, 

molding their performance, requesting completion of questionnaires and 

even asking them to become co-designers; overall, it is a process meant 

to involve users in the process of interaction design. The understanding 

of how people perform daily tasks must be done before building an inte-

ractive product.

In the analysis of these factors, it is important to realize that users are 

not homogeneous in their personal features, as well in their needs. Al-

though human beings share certain physical and psychological features, 

they are heterogeneous concerning features as body size, shape, cognitive 

abilities and motivation. This personal differences mean important impli-

cations for design and to meet requirements. For example, children, show 

different expectations from adults on the way they wish to learn or play. 

Interactive challenges and animated characters can be highly motivating 

for children, while for adults, it may become something annoying. On the 

other hand, adults usually enjoy discussions on topics in forums or other 

text content, while children may find it boring.

These differences enabled the interaction design to receive inputs from 

several other subjects. Not only computing science and psychology are 

involved in the process. So studies in this area could progress, it was 

necessary to receive inputs from artificial intelligence, linguistic, philo-

sophy, sociology, anthropology, engineering, design, among others. Thus, 

it is important to note that, subjectively, what may be aesthetically ple-

asing and motivating for an individual may seem frustrating to another. 

We then must consider what people like or don´t, and how to unders-

tand these differences.

One of the current methods to generate interfaces is based on the detai-

led observation of specific and daily events, which covers the way users 

perform their tasks, the registration of their difficulties and the reason 

behind their mistakes when performing tasks. In this case, the research 
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suggests the development of precise elements that mold the conception of 

the dialogue and selection of the device functions.

PARADIGMS OF INTERACTION DESIGN

According to Preece, Rogers, and Sharp (idem), several alternative paradig-

ms of interaction were suggested by researches to guide future interaction 

designers and the development of systems. The following are among them:

 — ubiquitous computing (technology inserted in the environment);

 — pervasive computing (total integration of technology);

 — wearables computing;

 — tangible bits, increased reality and physical/virtual integration;

 — immersive environments (computers meet user needs);

 — workday world (social aspects on the use of technology);]

The movie industry - mainly fiction movies - included the exposure of several 

products or systems that dialogue with these alternative principles proposed.

THE FUTURE OF INTERACTION DESIGN

PICTURE 1  
Images from 
movie Mino-

rity Report 
(Interface of 
interaction 

based on 
gestures).

INTERFACE BASED ON GESTURES

In Minority Report (2002), adapted from a story by American Philip K. Dick, 

there is an imagined world in the year of 2054, when technology permeates 

all aspects of human life, celebrating the deeds of innovation and at the 

same time showing the flaws of imperfection in the real world. The outcome 
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shows a world where computers and human beings interact in a meanin-

gful way and each one perform tasks more suitable to their abilities. The 

interaction is based on gestures by a transparent visualization, which a 

data set is visualized, managed not only by hand gestures, but as well as 

from the head in a technique known as headtracking, to improve the per-

ception of immersion. This fiction scenario brings together the immersive 

environment, the design of its graphical interface, and also the interac-

tion design based on gestures an moves from the user´s hands, head, and 

body.

Concerning its feasibility, it is possible to see markers on the user’s hands 

as some movements curiously are not picked up by the system, or the 

gestural movements are simply ignored, especially when the user in the 

movie interacts with other characters in the screen. This is an example of 

interactive system and to build the story of the movie, it acts as a result 

of this construction. The designers that are willing to create this type of 

interaction need to program what the system will capture as gesture to 

be considered and to be discarded. An essential part of the process in un-

derstanding the user´s needs is to be clear toward the main goal. Thus, it 

is important to think about what is reality and what is fiction. What meets 

actual requirements and, specially, inside the user´s perspective.

  

Oblong has developed an operational environment called g-speak. It is a 

platform to develop applications in an executing environment, based on 

human gestures and that challenges the navigation imposed by traditio-

nal GUIs. Its development is based on the proximity of men with broad 

PICTURE 2 
Images of movie 
Minority Report 
(interaction ba-
sed on gestures 

through markers
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immersive spatial system, which generates answers in real time, and its 

navigation is mapped and molded by the human expression, searching 

for a natural and flowing language. The similarity is not a coincidence: 

one of Oblong founders based on his academic work, previously accom-

plished at MIT, and worked as a consultant in the production of the mo-

vie Minority Report, which characters carry out  forensic analysis using 

navigation by gestures. Surrounded by a more concrete reality, g-speak is 

to become a feasible marketable product. Today its application seems to 

be logical and even necessary. For a successful project, the designers and 

developers must be concerned with human issues, and not only with the 

technology used for it to be feasible.  It is easy to note, in this example, 

the gap between reality and fiction.

 

 

PICTURE 3  
Images of g-
-speak (inte-

raction based 
on gestures 

through the use 
of gloves and 

markers).
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IMMERSIVE ENVIRONMENTS

Alex McDowell, part of the Three Ring team, provided an immersive and 

intrusive setting in which the identity of the individual is digitalized and the 

 

 

.
 

  

PICTURE 4 
The “live and 
intrusive” set-

ting of Minority 
Report

PICTURE 5 
The intrusive 

nature of tech-
nology is quite 

emphasized

PICTURE 6  
Projections in 

large scale build 
the concept of 
inevitable and 

omnipresent 
media.

PICTURE 7  
Star Trek/ Im-
mersive 360º 

mult screen 
setting.
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surrounding contents answer in a customized manner: the stores identify its 

customers by the name and suggest items based on their profiles. The intru-

sive nature of technology is quite emphasized to the purpose of the movie 

story. The citizens are subjected to have their retinas identified as they walk 

by. Similar immersive technologies are being developed not only to identify 

the subject, but also to control the user´s eyes and head, enabling them to 

feel like they co-exist inside the 3D content. The immersive technology se-

arches to pull out information from the physical world and use such to pre-

sent itself in a more real and intuitive manner to the user. Using a concept 

of animated projections in large scales, interactive booths and holographic 

projections, the inevitable and omnipresent media concept is highlighted to 

the movie and poetic construction. At dimensioned sizes and conditions, the 

sensation is increased as well. The actual application of these technologies 

starts to take its first steps, and the ethical discussion of these interaction is 

about to take place, in an attempt to avoid an intrusive and dystopic world.

To create the settings of the Star Trek movie, designer Scott Chambliss 

wanted to design the technology in a place where all surfaces are point 

of interaction, creating an omnipresent technology environment. To meet 

this goal, a large number of computers were used, endowed of dynamic 

content processing and data transmission, to create a type of continuous 

world where all screens act as windows. This trend type reaffirmed by 

the movie is a fact, although is also necessary so the designers may con-

tinually improve the aesthetics of interfaces and create future-like pro-

jections, in an thrilling and intriguing way. A more comprehensive study 

on ergonomics, informational design and, specially, of aspects concerning 

comfort may reveal curious data regarding interaction design and the 

conformation of an immersive environment inside a real perspective. It is 

important to consider the isolation, the large number of information, the 

subsequent cognitive load and how much this can benefit or harm from 

the user´s point of view.

It is not necessary to go very far concerning the issue of technology 



116 INTERACTION DESIGN AND FICTION CULTURE PARADIGMS, TREANDS AND POSSIBILITIES 

Cleomar Rocha / Márcio Alves da Rocha

evolution and how this has affected people in their daily lives. This con-

cern is already observed today. According to Julio Van Der Linden (2007), the 

evolution of technologies, especially in the communication and information 

area, has quickly changed the conditions in which we live, work, study and 

entertain, bringing a number of innovations, not always positive for the he-

alth and comfort of all. We have been experiencing today a renovation of 

the ergonomics thought. The outline of the contemporaneous world include, 

beyond organizational related issues, typical of work places, cognitive and 

affective issues in the interaction between human being and technology.

DIGITAL PAPER

By combining the tactile knowledge of the traditional media with the power 

of remote service of content management, Minority Report showed some 

scenes of a newspaper that creates a future experience of great potential, 

using an interactive role in which images and news move and interact with 

the reader. Companies such as E-ink and products like Amazon´s Kindle, and 

recently the Apple´s iPad, developed products that insert in a logic quite 

similar and  shared vision of their users. They understand that the key to be 

successful when adopting a new technology is the loyalty to what is familiar 

under the human perspective. Although small sized, the E-Ink technology 

has a great potential in the expansion of the data display market, combi-

ning and providing portability and convenience to the users. Other flexible 

visualization material are also about to emerge, enabling the visualization 

of information in a portable, interactive, and innovative manner.

PICTURE 8  
Digital 

newspaper 
(data updated 

remotely in 
an interactive 

paper).
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PICTURE 9   
Respectively: 

Amazon´s 
Kindle 1 and 

Kindle 2.
 

PICTURE 10  
Electronic  pa-
per developed 

by E-ink and 
Apple´s iPad.

 

HEAD TRACKING

First used in flight helmets and airplane cockpits, the navigation based on 

head and eye moves, eye tracking, enables the content to be displayed in a 

natural and highly immersive way. Designing on translucent surfaces, it ena-

bles a mixed reality experience, combining the natural settings and digital 

content on the same purpose. This technique is already being used in expe-

riments that take a broader base, as the use of mobile devices and phones, 

camcorders, and computers, in using increased and virtual reality.

 

PICTURE 11  
Navigation 
system by 

head tracking 
/ Minority 

report (2002) 
by Steven 
Spielberg
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PICTURE 12  
Navigation 
system by 

head tracking 
/ Iron Man 2, 

2010.

DISPLAYS AND TRANSLUCENT SCREENS

Samsung has recently launched a laptop with translucent screen, AMOLED 

– Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode technology.  It is a technology 

based on OLED, which pixels are connected to a TFT (Thin-Film Transistor).

Several movies use screens with the same data visualization logic. The 

concept of shared and visible data, even at a distance, in any place of the 

setting is as interesting as contradictory. Privacy matters may get in the 

way in the feasibility of such project.  It is necessary to further unders-

tand, within the interaction design perspective, what consequences these 

screens may cause in the daily use, how men will interact with them and, 

specially, further understand how men perform activities within the para-

meters of interaction design.

On the other side, the application of screens on helmets and goggles for 

headtracking and eyetracking navigation, and the use of changeable data 

that transform reality in a broader and mixed actuality, applied in auto-

mobile windshield, for example, seems to be promising, but that requires 

further studies.

  

PICTURE 13  
Displays and 

translucent 
screens in Iron 

Man 2 (2010) 
and Avatar 

(2009), by Ja-
mes Cameron.
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PICTURE 14  
Samsung´s laptop with  

AMOLED translucent display.

FINAL CONSIDERATIONS

The arguments presented herein show the relationships previously su-

ggested between interaction design and culture on movies and science 

fiction to create products of interaction design and interactive items, per-

forming panoramic evaluations, sometimes empirical, of its paradigms, 

trends, and possibilities, demonstrating, at the same time, products from 

fiction and products from the world around us.

Technology takes large steps so the feasibility of these projects must 

be observed, not only from the economic or technology aspect, whi-

ch floats, is fast and changeable, but mainly from the perspective of 

man itself and by the careful reading of their daily lives in the accom-

plishment of tasks. Observing the practicality of these projects from 

the user´s perspective ensures that all assumptions are addressed, so 

decisions will not only be based on aesthetic features or, ultimately, on 

products that are created only to characterize a futuristic movie,  distant 

from the daily needs of men.

There is a certain difficulty in reporting experiences from producing ac-

tivities in the movie industry, which anticipates new market trends with 

no concern to real techniques, and its link with theory oriented to the 

development of interaction design projects, which is concerned with 

projects and solutions based on a concrete world, considering socio-

-economic conditions, which are determinant for design projects.
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On the other hand, the culture surrounding us and the observation and 

analysis of these phenomena must be broadly considered for the deve-

lopment of interaction design products, as although they are sometimes 

not related to our actual needs, they suggest a change in paradigms and 

models that represent established patters, which stop us from stepping 

further.
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PERCEPTION AND GRAPHICAL  
USER INTERFACES

Leonardo Eloi Soares de Carvalho  leonardo0eloi@gmail.com

Abstract This article aims to 

discuss human’s relationship with 

the computer interfaces from a 

perspective that allows a better 

comprehension around their types 

and links with the individual who 

perceives them. From a phenome-

nological view, based upon philo-

sopher Merleau-Ponty’s formula-

tions, it analyses how this author 

approaches the perception and the 

experience a individual manifests 

and, consequently, how they con-

nect with the computer interfaces.

Keywords:  
perception;  

interface;  
phenomenology.  

THE WORLD IMPRESSES OUR OWN BODY, AND THE 

stimulations made by it to our body are known as sen-

sations. The exteroceptors are elements from our body 

responsible by the reception of stimulations and by le-

ading them to the conscience.  “The conscience is the 

being to the thing through the body” (MERLEAY-PONTY, 

2006, p.192). The awareness of the sensation we call per-

ception, which is a first version of the feeling, which is 

established when recognizing the sensations.

We use the term sensations in the plural because, when 

something is manifested before us, it is made not only to 

one of our senses, but to all at the same time, even if it is 

oriented to one or another in bigger intensity. This occurs 

because the organs of the senses are not separated in re-

lation to their activities; when the body feels, it makes if 

as a whole and not in parts, as well as it perceives its own 

members. The perceptive process is, therefore, carried out 
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in such a way that we don’t think on how or which part of the body are 

we using for perceiving, since there is a simply perceptive experience. For 

asking to an object, for example, we almost always perform the action 

without thinking about how to do it.

Besides the habit involved in this process, there is the fact that the per-

ception occurs in the phenomenal level and not objective: as the extero-

ceptors and members necessary to perform the act are in our body, and 

this one is already known by us, it is not necessary to discover where in 

the space they are located for using them, because we already know it 

before performing the sensitive act. This makes the perception and sen-

sation becoming one single act and one only experience: at the same 

time when our sensor organs capture the objective sensations sent by 

elements of the natural world, we perceive them. Another factor whi-

ch contributes for understanding the unicity of the perception act is the 

equality of exteroceptors related to the common objective of their func-

tions: it doesn’t matter to the being, how does the exteroceptor “acts”. In 

other words, in physical and physiologic terms, it doesn’t matter how do 

exteroceptors feel but, in fact, to know what do they do to a same natural 

world and to a same act: “there is not a normal individual, tactile expe-

rience and a visual experience, but a full experience where it’s impossible 

to dose the different sensorial contributions” (idem, p. 154).

Something that shall also be highlighted about perception is that the 

experience of perceiving is influenced not only by the characteristics of 

the natural world which are given in objective way, as the set of aspects 

where the phenomenon is inserted or its formal characteristics, but also 

by the set of other experiences, lived by the being, which guides the per-

ception, adding data which can result in information, where there is its 

contact to the world. As an example, when the individual sees the red 

color, he/she knows that it is red by the vibrating characteristics of the 

color frequency; however, the color perceived will not be given only by 

the objective data felt, but also by the perception and by the experience 
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that the individual with the configuration of the set of aspects within 

the color is found. Thus, the understanding that the individual has of the 

world is based both in new experiences acquired and in old ones. This 

allows that the being has a signification relation with the world which 

influences in the way he/she perceives it. Now, the individual already 

knows the environment, he/she subjectifies his/her actions, adapting his/

her perception only to what is new in the place.

Similarly, we can analyze the experience that the being has with compu-

ter interfaces. We shall affirm that the contact between the interfaces and 

the being is made in the natural world through a set of elements united 

in a single perceptive experience: the being and what he/she experien-

ces; the interface, apart from which type it is; the sounds issued by the 

same and the physical elements allowing its handling.

Nowadays, when we comment to someone about interface, this one will 

naturally connect it to the visual term of an operational system or an 

application. This notion of the word interface and its meaning are limi-

ted to an understanding of a basic element on the communication of 

the being with a system. When using the computer, for example, we do 

it through several interfaces. One of the types of interfaces used is the 

physical interface, such as the keyboard. Interface, then, doesn’t refer only 

to the visual part of a computer system. About computer interfaces, Rocha 

(2008, p.6) states that “[…] an interface is the contact base of a system 

with other system/man, keeping a relation of belonging and the logical 

base of information intermediation/translation”.

The author’ statement implies, on the definition of interface, any ele-

ment which carries out the communication and the system/man contact. 

That’s why the keyboard can be defined as an interface. It has a belon-

ging relation with one of the elements of the communicative process 

and it performs an intermediation/translation of information between 

the participants of the process - in this case, the man and the computer 
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system. The computer interfaces have, thus, the aim of making possible 

the user/machine interaction through a set of visual, sound, synesthetic 

and tactile-motor sensations, impressing the whole body, resulting on the 

perception.

In the beginning of the computers era, in the 1960’s, the data access and 

handling interfaces of computer systems were physical and there were 

mainly the motor character in their utilization. They basically use devi-

ces such as buttons and disks for transmitting the data to the machine 

in a mechanic and electromechanical way for performing certain task or 

being reprogrammed.  It was about, according to Walker (apud Laurel, 

1990, p. 444), the first generation of the user’s way of interaction with 

the computer system. The second generation used pierced cards or tapes 

that, when inserted in the computer and processed, they were returned 

with the result of the operation printed on them. Their programming 

was based on tasks to be performed in batch.

The third generation of interaction introduces other physical interface: 

the keyboard. Through it, the programmer can program the machine’s 

functions, through specific programming languages. The operator now 

“talks” to the machine, instructing it according to the needs and it answers 

through the video monitor, using it as computer’s data output. When allo-

wing using characters for the data input and output instead o pierced 

cards, the keyboard and the monitor “allow a more dynamic interaction 

with the computers and a more comfortable visualization of the informa-

tion” (LEMOS, 1998, p.32). At this moment, therefore, the physical interfa-

ces were still predominant in the communicative process.

The fourth generation also uses the “conversational” way of interaction but, 

from it, choices can be made through textual menus, which access is made 

by keyboard and by the data shown on the computer’s monitor screen.

The fifth generation, where the graphic interface is predominant over the 
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others, is the current one. It is the generation which started with rese-

archer Ivan Sutherland through SketchPad. It is different of what existed 

so far, because of the possibility of not only visualizing, but also handling 

the image generated with pen-shaped equipment.

SketchPad is an example of the introduction of direct handling systems of 

the interest object on the man/machine communication (SHNEIDERMAN, 

1998, p. 187). These systems replaced the complex syntax of command 

languages which were necessary to know for that the device could be 

operated. There are two principles involving the development of direct 

handling systems: the principle of virtuality and transparency (idem, p. 

202). The first one was presented by the researcher Theodor Nelson and 

it was related to the fact that, to the user, the system was more interes-

ting when was identified on it a representation of reality which could 

be handled. Among the computer games, the car races constitute a good 

example. The second principle, defined by Rutkowski is bonded to the 

occasion of being allowed to the user to directly interact with the task 

and the tool used for such tends to become “invisible”. As an example, 

the mouse. Lemos (op. cit., p.34) also specify three criteria which shall be 

contemplated for that a system can be defined as a direct manipulation 

one: “a continuous representation of the interest object; physical actions 

through buttons, and not by complex syntaxes; and the immediate impact 

on the handling of virtual ‘objects/icons’. 

The cell phones working with touch-screens are an example of this pre-

dominance of the graphic interface on the communication process. Their 

systems make possible the use of graphic representations of keyboards, 

eliminating the need of using a physical keyboard for the data input in 

the system.

From the beginning of its development, the computer interface - through 

its ways of manifestation, such as the physical interface of the keyboard 

for the data input in the system or the monitor’s interface and the audio 
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system - was thrown to the senses in a unified way. Whatever is your type, 

the set of sensations caused by the interfaces forms a single perceptive 

context. Nonetheless, inside any computer system, the graphic interface, 

by the way how it impresses the user’s senses, it is most used for updating 

the data virtualized in the codified way inside the system, concerning 

output interfaces, since we only access the elements from virtual space 

when they live the virtual space. It happens when the updated graphic 

interface updates the language which is codified in a signal form, making 

easier its understanding by the user allowing the same to access the na-

tural world. Thus, it is necessary to deeply analyze this type of interface 

so that we can better understand how the perceptive process of the man 

regarding the machine is given today.

The notion of user interface, established as the aspects of the system to 

which the user get in touch, means that there is an input language for the 

user, an output language to the machine and a protocol for the interaction 

(PREECE, 1994, p.7). This set presupposes, therefore, the idea of a system 

that, besides the user, includes any interface used for the interaction, such 

as the physical ones, which include the keyboard and the mouse, using 

the tactile-motor and kinesthetic sensations; the graphics, which include 

the video monitor which most intensely impress the view; and the audio 

emission and reception devices, which work with sound vibrations.  

The computer interface evolution in graphic terms was propelled when 

researchers Douglas Engelbart and Alan Kay invented WIMP (Windows, 

Icons, Menus and Points Devices) as a way of making easier the handling 

visual interface elements. Still according to the two principles established 

by Theodor Nelson and Rutkowski - virtuality and transparency - they use 

the metaphor, a linguistic element, for making easier the understanding 

by the user of the interface functions. Through an indirect comparison, 

they allow the user making an association of the signal element with 

the desired functions, which are different things. The Desktop metaphor 

arisen for the graphic interface, which uses the affordance concept: “the 
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capacity of the element indicates its better use - having as base the day-

-by-day experience of the user regards the elements and commands of 

the natural world” (ROCHA, 2009, p.2). An example of this is the icons 

which appear with common objects to the user’s work environment, such 

as the Recycle Bin.

This sensation of recognizing the elements from computer gra-

phic interface is related to the perceptive experience that the 

user had already had when these ones impressed his/her sen-

ses. There was already in his/her conscience other senses of 

phenomena which could get close of the new objects somehow, 

which allowed the equivalence of sense between the thing that 

it is perceived and the other thing already perceived. The gra-

phic interface elements are reached and they have semantic 

ballast defined according to the relation between the user and 

themselves. (idem, ibidem)

Some manufactures proposed other metaphors, but they didn’t have the 

same commercial success and adaptation by the user. One of the ideas is 

the “rooms” concept (PREECE, op.cit., p. 288): researchers noted that different 

users used a programs standard for performing some specific tasks. The 

programs and windows necessary for certain task were grouped in a room, 

representing one icon. When the user wanted something related to the task 

of writing a text, for example, he/she would find everything necessary insi-

de the respective icon of such function. This proposal was worked on the 

graphic interface called Bob, created for replacing the metaphor used by 

Windows 3.1x programs manager and by Windows 95 operational system.

Instead of a work area having as metaphor a table, here would exist the 

image of a room. From this main room it would be possible to access 

other “areas” or programs which should be executed. The main issue 

of this proposal’s fail is explained by Johnson (2001, p.48): “what these 

hyper metaphors had of paradoxal was the fact that they were not su-

fficiently metaphoric. [...] Metaphor based in full identities have nothing 
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metaphoric”. No matter how the eyes inform to the conscience that what 

there are elements in the screen which are widely known, therefore, they 

are part of the being experience, there is not a necessary distance betwe-

en the simulation and object simulated for that it transforms in a meta-

phor. the physical objects are represented in the interface established, 

instead of this fact make easier the use, in fact, it interferes too much 

in the process of assimilation of the system’s functions, since they don’t 

allow the user is directed to an interpretation of the function to which 

the metaphor refers, because there is not metaphor anymore, only an 

iconic representation of an object in the world; nor there is an organized 

sign in a syntax which allows a communication, a recognition of the code.

Another element which allowed that Desktop metaphor worked was the 

use of the mouse, invented by Douglas Engelbart. The mouse is a physical 

interface where the user can have, through its manipulation, the feeling 

that he/she is handling an element from the data space as he/she was 

doing it with his/her own body. In other words, the handling occurs direc-

tly in the physical elements of the interface, in the case of the mouse, ha-

ving a synchronization of the same with the graphic elements, resulting 

in a perception of direct handling.

As in the current incarnation, Engelbart’s mouse would play the 

part of user’s representative in the data space. The software 

operated a coordination between the user’s hand movements 

and a pointer in the screen, allowing to Engelbart clicking in 

windows or icons, opening and closing things, reorganizing the 

information space in the monitor. The pointer running the scre-

en was the doppelganger, the user’s double virtual. The visual 

feedback gave to the experience its immediate character, direc-

tly: if the mouse was moved one centimeter or two directly, all 

the experience would look more like watching television, whe-

re we are circumscribed to the influence of a constant flow of 

images which are kept separated, different from us. The mouse 

would allow the user to get in that world and really handling 

the things inside it, being, for such, much more than a simple 
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pointer device. (idem, p. 22)

It is necessary to discuss some statements presented by Johnson in his 

text. When dealing the representation issue, he states that the mouse 

plays the part of user, becoming, thus, the user’s avatar. In fact, the user 

is not the one represented, but the mouse. The cursor located in the 

graphic interface becomes, thus, the mouse’s avatar, on its double virtu-

al relation. We can also assert that the user does not “get in the virtual 

world”, because, besides it is not a world separated from the natural, 

but one more space included in the same, the mouse only increases the 

intensity of being’s feeling of handling the interface elements, through 

its own scrolling mechanisms and other elements like two or three but-

tons present on its physical construction which increase the quantity of 

functions designated to the device.  An example is the act of pressing 

and keeping pressed the mouse button after placing the cursor above 

some icon. When dragging the mouse, both the icon and the cursor are 

dragged at the same time. When moving the mouse, the individual has 

the feeling that the icon is a physical object, and he/she can move it too. 

We can see there that  this simple act confirms that, although they are 

located in different spaces, the mouse the physical space and the icon 

in the cyberspace, both are in the same world, because, if not, it would 

not be possible handling one through the other. Both elements exist, 

one physical and other the updating of a virtuality, representation of a 

binary code. They are objects of the natural world, as well as the own 

body handling them.

Through the development of the computer interface we have new ways 

of making possible the interaction of the user with the system. For tur-

ning each time more intuitive its use, they created interfaces which make 

it more transparent regarding the user with the system, in a meaning 

where that one starts not seeing anymore that there is one or several in-

terfaces being used by him/her when he/she accesses a computer system 
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or, even, in some cases, that there is a computer system being used by 

him/her, reinforced the idea of unicity of the perceptive act.

The video game Wii, from company Nintendo is an example of how the 

interface of the computer system can be modified for becoming more 

intuitive to the user. When changing the way how the player interacts 

with the game, tracing the user’s body movement through controls, which 

use movement sensors, the company changes the player’s experience and 

make it closer to the one that he/she would have if he/she would be in 

a situation similar to the one simulated by the game. The control is now 

used for making the same movement expected that the avatar performs 

in the game, as it is expected in the fishing game, where you have to do 

with the device’s console, the same movement that you would do in case 

you were with a fishing rod in your hands.  The changing in the physical 

interface of the video game’ system interferes on the experience the user 

has of the interfaces’ system as a whole and which is made available to 

him/her by the device. When requesting another motor way of interaction, 

the device makes the user realize in a different way the computer system.

Other ways of interaction made possible by Wii are explored by seve-

ral researchers, among them, Johnny Chung Lee, PhD in Man-Machine 

Interaction. From Wii hardware capacity of recognizing movements, the 

researcher has performed different tests with the equipment, using it in 

interaction systems with the monitors and projection performed in white 

boards. Through Wii sensors and its consoles, the researcher can interact 

with sign elements of the interfaces, moving them with movements or 

gestures of his/her body traced along with infrared signal issuers by the 

sensors present at Wii video game.

Another example of user/system way of interaction which can be pointed 

out is the Surface, developed by Microsoft, which also works recognizing 

user’s multiple, simultaneous and continuous touches. The device is com-

pound by a 30 inches screen, positioned like a table.
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The difference between the Surface and other touch sensible device is that 

it also recognizes gestures. Through them, the user can handle the images 

which appear on its screen, increasing the size of a photo or choosing one 

song to be played. It can also be connected to several telephonic devices, 

sending and receiving data from the same, without the need of using cables, 

through technologies such as Wi-Fi or Bluetooth system. Another characte-

ristic of the table is that it is multiuser, allowing that several people perform 

different tasks at the same time.

The equipment doesn’t allow a full tactile sensation, since elements such 

as objects’ textures cannot be passed through the glass. Anyway, it also 

makes easier the equipment’s handling process by the user, while it ap-

proaches the handling processes of the elements in the natural world of 

the cyberspace’s elements, using the same measure of direct handling, 

through the exteroceptors.

Other devices also work with a system of gesture recognition. The no-

tebooks and the Apple’s cell phone are equipped with a TrackPad which 

recognize the human gestures, as well as the Surface, but in a smaller 

quantity. As long as Microsoft table recognizes different types of ges-

tures at the same time, Apple equipments are limited to six  types, ac-

cording to the quantity of fingers used: dragging, moving (it is different 

from dragging, because here the finger is used for selecting something 

and moving something to another place, as long as dragging is equal to 

drag something to a place, as it was sweeping the element out of the 

screen), picking out (which allows to picking out an image with two fin-

gers and, through gestures, approach and pushing away the same from 

each other, decrease or increase the same, respectively), rotating, rolling 

(it allows to roll the image by the screen when we don’t see part of the 

same because it’s bigger than the window), simple touch (it allows se-

lecting something simply touching the TrackPad) and double touch (it 

activates options menu).
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The sensation brought by exteroceptors, bonded to the information su-

pplied by the computer system, allows the user to have the impression 

of he/she is spinning or increasing a photo, for example, or scrolling 

a page down, replacing the mouse as a single device for performing 

these processes.

The popularization of more natural interfaces for interaction with compu-

ter systems made possible the creation of physical interfaces with haptic 

properties, which are devices allowing “an interaction with virtual syste-

ms in a sensitively similar way to the interactions present in the physical 

world” (CAETANO, 2008, p.1). When transmitting to the user strength, textu-

re and movement sensations, there is a bigger perception of naturalization 

of physical interfaces.  One of the examples of how it works is the cell 

phone from Research In Motion company -BlackBerry Storm. 

It works with screens that, besides recognizing touch, they transmit the 

feeling of pressure in a screen when the user uses some icon in the gra-

phic interface. For such, the cell phone visually alternates the graphic 

which represents the button when lightning back the selected icon, be-

sides issuing a sound warning, reproducing the sound of a click. Another 

haptic way of work with interface is through the vibrations performed 

by the Joystick, physical interface of the data input to a system. Gene-

rally used in games, the new models can, using an internal device, vibrate 

when there is some situation asking for a movement: one explosion or 

a perforated way in the road. Thus, it becomes also an output interface, 

since it translates a system’ signal to the user.

Another example of changing in the way we perceive the interface oc-

curs when physical or sound presence sensors detect that a person enters 

a store, in an automatic way, they send a command to a screen along with 

the sales counters informing the seller about the presence of a possible 

client. This type of system is named pervasive, because it allows the in-

teractions with the user through an interface which makes, itself and the 
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own computer system imperceptible to the client, one of the users. This, 

in a certain sense, creates a situation where, up to the moment, was not 

mentioned yet, which is the fact that not being the user who perceives the 

system, but the first to be perceived by it. Thus, the body, an organic system 

itself, impresses the interfaces system which perceives it. The computer 

system interacts with the body and the response given to the seller, the 

information that there is someone to be serviced is a result of the compu-

ter process, a response given to the perception of the system regards the 

client’s presence.

Another research about these types of pervasive interfaces is performed by 

Sensitive Object company. Through the technology named Virtual Acoustic 

Matrix it is possible to recognize the place of any impact given in some 

point of a surface adapted with the company’s equipment. Through small 

microphones, the sound of the impact is known and compared to a system’s 

data bank. According to the company, each point of the surface produces a 

unique sound signature. Thus, it is possible to bond the sound to the place 

where the contact was made. Thus, the system allows that any object is 

used for interacting with the surface, since it is not the tactile element whi-

ch is used for touch recognition. As an example, according to the company, 

a keyboard image printed in a sticker and placed in a surface can be used 

for typing something, as well as a sticker stick to a table, it can be used as 

a switch for lighting a bulb. 

CONCLUSION

On his study about the perception and experience, Merleau-Ponty pro-

vided a further understanding of the role of the individual in the use of 

the interfaces, valuing the experience of the same as active part of the 

perceptive process. Jointly, the evolution of the computer interfaces sho-

ws that the naturalization of its use, through the value of the own body 

as interaction mechanism is the direction which shall be taken by artists 
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and researchers on the development of new man/machine interaction 

mechanisms.
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Abstract This article aims to 

analyze the computer representa-

tion and its increasing complexity 

by linking it to basic notions related 

to the experience of video games, 

like spatiality and materiality. From 

a perspective that conceives of the 

game as associated with the benefits 

of illusion corroboration, by material 

elements coming from its playful 

aspect, it is considerable to obser-

ve how the increasing complexity 

of representation, from Spacewar 

to Gears of War, has been favorable 

to approach the game in connec-

tion with the natural world, not in 

terms of an experience of the body 

but as appropriation of an extent of 

material elements into the game.

SPATIALITY AND MATERIALITY  
Video Games Experience in the Interface
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THE COMPUTER TECHNOLOGY, FROM ITS sedimen-

tation and consequent integration to the quotidian, even 

in its most trivial aspects, base great part of its advances 

on the constant expansion of the representational possi-

bilities, intrinsically bonded to the notable speed that the 

computers’ power of processing increases. A wide range of 

new experiences on the contact with computer systems 

are inaugurated in the point where, from systemic mo-

delings, the computers starts to represent environments 

and, once in a while, entire worlds in growing complexity, 

coherence and occasionally, persistence. The experience is 

transformed and for such, new significations and dimen-

sions are assured, both in what concerns the representa-

tion itself through the release of a space suggested where 

the user’s actions take place, and to deeper conceptual 

aspects, which decentralize the actions in what concerns 

both the screen and the way how the data is entered in 

the system.
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Taking the existent divergences between productive and experiential sys-

tems, as it was pointed out by Laurel (1993), being notably the objective of 

these last ones, the experience itself, in what concerns the relation of the 

interactor with the system, it is observed in the computer games a wide 

potential of exploration of everything that it is inaugurated as possibility 

of representing the computer in synthetic, semantic and pragmatic terms. 

Including its game character, simultaneously detached and significant, 

but necessarily based on the obtainment and maintenance of a magic 

circle which aims to suspend what makes not part of it (GADAMER, 1997), 

these transformations converge for being noted in a very specific context, 

the video games one, which walks and, they say, occasionally level by the 

top the possibilities and applications of the new representational tech-

nologies. An example of this is the report by Brenda Laurel herself, that 

Steve Russell, Spacewar creator, which can be considered the first video 

game according to the paradigm in force, also observed in 1962 the com-

puter game as something that reunited already in the anachronistic PDP-

1 – IBM’s machinery, which processing capacity was significantly smaller 

than the computers currently converted in so prosaic artifacts as clocks 

and cell phones - mainly the screen visualization possibilities and han-

dling information through artifacts which would still influence for five 

decades the several and different joypad conformations.

SPACE AND MATERIALITY AT THE VIDEO GAME

When dealing with the evolution which in facts sediments the interface 

as element of the culture, so relevant as the computer history itself, main-

ly by, in a certain way, configuring a history of the use of the computer, 

Steven Johnson (2001) points out three essential instances as determi-

nant for the transformations in the way digital information is accessed: 

(1) spatial disposition of the information in the screen’s area, mainly in 

the world of Engelbart and Augmentation Research Center; (2) the three-

-dimensionalization of the space where the information is disposed from 
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a orientation of superposed windows, evident, however, in the work of 

Alan Kay and Xerox PARC; and (3) the metaphorization and consequent 

conformation of a user’s graphic interface, popularized by Apple on it Ma-

cintosh II. These changes, occurred in a space of around 20 years, from 

the beginning of the 1960´s and the beginning of the 1980’s fall not only 

over what the contact with an computer system has of most practical, 

which is the replacement of the code lines by the direct handling as defi-

ned by Shneiderman (apud LAUREL, 1993), but also over a deeper change: 

the insertion of the body and the expertise which is peculiar in a decisive 

way on the process of handling information.

Before the advent of the mouse and windows superposition, the computer 

information was presented only under code lines, linear in very strict sense, 

consequently accessed by the user, one line at once – strictly, in a way iden-

tical to a text. The windows superposition and metaphors bonded to the 

direct handling of the screen elements inaugurates, in turn, the information 

updating in what is suggested to be tridimensional space, being the base 

for the perception that the monitor supporting the representation would 

be a window to other informational space, which was given the name of cy-

berspace, term created by Gibson (1992) and disseminated by his fictional 

work Neuromancer from 1984. What is most problematic in this conception 

is the inexistence of this space, having nothing but code and electricity 

immediately behind what is accessed in the screen. All of that which is pre-

sented and which encourages the user to explore this said space is nothing 

but codified and updated information based in advances which allow this 

type of conformation, granting to the experience, new orientations.

Because of the possibilities coming from these changes of paradigm and 

with the look directed to their own idiosyncrasies, the computer games 

advance in a same direction, and it shall be highlighted that the compu-

ter games, more than the software, are part of a continuum dated from 

millennia, when the game was incorporated, herein with a wide sense, in 
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the field of culture. Huizinga (2007) and Holopainen (2008) observe that 

the game is bonded even to other animal species, such as mammals, birds 

and reptiles, being a fact prior to culture, while Jane McGonigal (2010), 

in her presentation Gaming can make a better world, invokes the Greek 

historian Herodotus and his version for the origin of the game, already 

in a human context, as a distraction to a big problem of starvation which 

devastated the kingdom of Lydious, Asia Minor inhabitants, 2500 years 

ago. In any ways, and even if there are familiar elements in the playful ac-

tivities performed by different species, there are some peculiarities in the 

games humans play - as example the dices made with sheep’s ball joints, 

found in archaeological sites at the regions inhabited by the Lydious. 

Huizinga states that the game is “significant functions, in other words, it 

closes a certain sense” (op. cit. , p. 4). Being the representation game, the 

performance of the activities connected to it, exclusively belonging to its 

context and independent from the external world, always involving illu-

sion, term which literally means “in game” [from Latin, inlusion, illudere or 

inludere] (idem, p.14). The etymological considerations of Huizinga point 

out the relations between terms which refer to some of the characteris-

tics most intrinsic to the game – fun, illusion - in several languages, so 

that a similar exercise can be performed with the same verb jogar (to 

play).  According to Machado (1981, pp. 291-294), jogar derives from Latin 

[give yourself, harmonize yourself, take part], and several Latin languages 

have terms related to the game which share this same origin: jeu in Fren-

ch, juego in Spanish, giuoco in Italian, joc in Romanian. In English, however, 

the corresponding verb is play, used both for the context of the game and 

for the theatrical representation and instrumented musical execution. 

The French language itself expands the meaning of the verb jeuer for 

comprising other contexts which are not the game itself.

Intrinsically connected to the representation, therefore, the game is be-

nefited from other references to things which are not directly found at 
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the reach of the player, allowing the use and transmission of concepts 

and ideas that, before the digital technology appropriation, they were 

formalized mainly in what Flusser (1967, pp. 2-3) refers as repertory of 

the game (“The chess’ repertory are the pieces of the board”), and game 

structure (“The chess structure are the chess rules”) The board games in 

general, chess included, employ a significant representation level, offe-

ring to players subsidize for the maintenance of the illusion proposed 

by the sum of their repertories and structures and, consequently, of some 

characteristics which make them an experience, in pragmatic sense, as 

it is the case of the delimited space and of rules deliberately involved 

in the game context. In this sense, Mary Flanagan (2009) reasserts an 

materialist aspect which benefits and enriches playful activities, tracing 

a background that surpasses the Perspective Box of a Dutch Interior, work 

from Dutch painter Dirksz van Hoogerstraten (1627-1678), that simulates 

a home environment coherent in four vertical faces of a cube, offering 

to the observer, through its technical domain, privileged perspective of a 

space which is presented almost like a doll house inhabited and under 

activity, impression corroborated by the absence of inhabitants and the 

objects disposition, as if it was in use; the rococo paintings from French 

Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), labeled as “interactive paintings” 

due to the virtual games proposed by the same and to the way they ex-

trapolate well defined categories - such as shape, subject and creed; even 

the doll houses, of common occurrence since the Victorian age, under the 

shape of richly detailed small houses, produced with the aim of providing 

to their owners the representation of their own houses. Therefore, it is 

observed that the representation, the delimitation of the magic circle, it is 

supported or widely benefited from the presence of objects which grant 

coherence to the environment and cohesion to the world.

The continuous appropriation of computational possibilities, both in 

what concerns handling information and representation, is a factor 

which notably reverberates success for the electronic games, once the 
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characteristics observed are summed to peculiar aspects to the digital 

means. The articulation of visual elements, associated to the already vi-

sited history of computing and of representation in screen, allows the 

elaboration of games which bring an ecstasy potential not exclusively, 

but undoubtedly sensorial, each time bigger. On the whole, the computa-

tional representation provides so complex repertories and visibility and 

visuality structures as the limits of technology itself, allowing a contact 

once unimaginable with the information and with game itself.  It is ob-

served that the gain in complexity on the representation, not only on the 

construction of the syntactic elements, but also on its articulation and 

application, benefits the playful aspects of the game, mainly by the way 

the sensorial stimulations are oriented, mainly the view. 

The qualities of computer game are not inherent only to stimulations, or 

to representations, to narratives or to the handling of virtual objects se-

parately, but to the set of all of these processes, producing the cognitive 

effect that Hutchins, Hollan and Norman (apud LAUREL, op. cit.) call “di-

rect engagement”. The pleasure and the limits of the experience involved 

on the interaction with computational systems are explained, in part, as 

caused by the direct handling as defined by Shneiderman. In part becau-

se to the handling is possible summing the direct engagement, which 

always occur that “a user experiences the direct interaction with the ob-

jects in a context” (idem, p. 32), offering a view about the subjective res-

ponse activated by the quality intrinsic to the action of handling the sys-

tem through interface. Hutchins et. al., on the expectation of delimiting 

aspects of the direct engagement, points out three factors as essential to 

the promotion of this phenomenon: (1) data input expressions shall be 

able to make use of output expressions; (2) the system shall create the 

illusion of instant response; and (3) the interface shall not be obstructive. 

Now, it is undeniable that great part of the success of computer games, 

including commercial is due, mainly to the concession of these criteria, 

from which are proposed the classification of the elements responsible 
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by this phenomenon, which are: the narrative graphs, conformed by the 

elements that, in fact, composed the game environment, included the 

avatar or the player’s virtual double and other entities and computational 

agents; the physical elements involved on the interaction, such as the 

joypad, mouse or artifacts which mimic actions bonded to the game fun-

dament or narrative graphics; and the HUD (head-up display), which pre-

sents information related to the game and which superpose the narrative 

graphics as a metanarrative addressed to the player. In this sense, it is 

interesting to consider that the game, addressed to view and to the await 

of the data physically inserted in own artifacts for performing this func-

tions, characterizes a somatic experience in compliance with Shusterman 

(2000) definition - the unit lived and experienced of body and mind - in-

volving both instances not from individual stimulations, but total, and in 

a sense depending on the way the objects are apprehended and, mainly, 

the space offered by the game. 

The dependence on the representation, in the sense proposed herein, is 

bonded to the traditional relationship between humans and machines, 

pointed out by Huhtamo (apud NIELSEN, 2010) as compound by two 

primordial instances, one automatic and other personified. The first one 

tells about a simple and not continuous way of interaction, present, for 

example, in slot machines, where the user’s participation is only the 

simple activation, and the obtainment of the result, obtained, for exam-

ple, by pressing a button. In this interactive modality, the technology is 

experienced as something by itself, generating what Ihde (1990) clas-

sifies as detached involvement. The personified interaction, on the other 

hand, says of a type of interaction where the interactor is bonded to the 

technology in such a way that he/she experiences the world through 

it, living, in fact, the transformation inherent to eminently esthetical 

experiences, as it is pointed out by Dewey (XX), in all its transforming 

potential, of action and suffering simultaneously, from what Ihde (idem) 

names perceptual transparency. What Dewey and other empiricists call 
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primary experience, the disagreement with things, the raw material of 

the reflection, is so absorbing and imprisoning that there is a trend for 

accepting it as it is given: the plain earth, the sun’s movement, its sub-

mersion in the earth. Social and cultural factors can act over these data, 

so it shall be in mind that the urgent need of observing that the quali-

ties which we attribute to these objects are own ways of experiencing 

them, not the truth itself, as it occurs with the space and materiality 

experiences in video games.

Aarseth (2007) consider the space as a defining element for computer ga-

mes, pointing on its representation and negotiation involving it, characteris-

tics which aid, also in its classification, to what Babic (2007) complements:

More than the time, events and objectives, almost all the com-

puter games celebrate and explore the spatial representation 

as their central theme. (BABIB, 2007, p. 3)

Between Spacewar and Gears of War, computer games released with a 

hiatus of 44 years, and clearly positioned in different spots in a constant 

improvement in the way the space and materiality are experimented in 

digital environments, it is observed a deep differentiation in the way they 

explore the codified and updated information, a determinant factor for 

each one of the experiences and, most of all, for the differences existent 

between them.

As the first computer game, Spacewar releases the fundaments for what 

would still be the standard for two decades, when at the summit of the 

classic arcade games that, as well as Spacewar, present characteristics 

observed by Richard Rouse (2005): a single screen, for that the player can 

constantly view the whole useful area where the game is developed; the 

infinite game, in other words, the inexistence of an end which doesn’t de-

feat the player, caused, mainly by the difficulty which is progressively and 

unlimitedly growing; multiple attempts, or lives, in the player’s lexic; the 

score counting; the simple easy-to-learn mechanics, and the absence of 
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an explicit narrative. At Spacewar, two players control spacecrafts which 

orbit a star and, while they shall destroy each other, they shall also avoid 

the gravitational attraction which would cause their destruction. 

PICTURE 1 
Spacewar.

As it is observed on PICTURE 1 - the space presented to players and which, 

evidently, conforms all the experience in Spacewar is, in syntactic terms, di-

fferently simple, with a suggested depth but not experienced in the shape 

of other celestial bodies, presenting as possibility for the exploration of 

the environment, summarizing the screen’s measures, the movement in a 

Cartesian plane and the ship’s rotation, for that the representation itself 

keeps similarities with a very primitive pictorial tradition, even that in this 

case the limitations are bonded to the restrictions imposed by the techno-

logy itself. The movement and possibility of shooting for the destruction of 

the adversary ship are the elements directing any interaction of the player 

with the system ruling the game’s environment, which, in turn, is basically 

observed as the gravitational force which attracts the ships for the star 

represented in the middle of the screen. It is interesting to observe that, 

even if this type of representation has lasted for many years, the search for 

a bigger complexity to be made available to players was the central theme 

on the development of video games for subsequent generations.
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This process, which clear objective is to enrich the experience of the im-

pact with the game, commonly searching for the so longed immersion 

feeling, has several instances, as the use of devices, such as stereoscopic 

goggles (Picture 2), increased complexity on the representation in the 

screen (PICTURE 3) and, in the end, the adoption of the tridimensional 

representation as paradigm, mainly at the called FPS (First-Person Shoo-

ters), and in the referred third person games. The changes on the techno-

logy allowed the world to be, now, given with a complexity inexistent in 

prior titles, simulating sensorial aspects of the natural phenomena such 

as mathematic accuracy and, in the end, bonding to the simulation of a 

photorealistic representation.

Thus, instead of linear eminent progression, the player’s action space be-

comes labyrinthine, coherent, represented from a verisimilar perspective, 

and it elaborates a representation where the position of the observer 

is fixed and identifiable, for that its subjectivity, according to Machado 

(1997), is also superposed to the ones of the diegetic observer. 

PICTURE 2  
The stereoscopic goggles for 

Master System (1986) had 
only 8 compatible games, 

and with questionable gra-
phic quality   

PICTURE 3 
 Streets of Rage, Mega Drive, 

1991. The elements are re-
presented in two dimensions, 

but given with foreshorten, 
and they can move in a gra-

phically suggested depth, but 
not experienced in fact.
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Gears of War, from 2006, in opposition to Spacewar, offers a very complex 

depth experience through conic projection, still using more information 

than other modalities of tridimensional projection (PICTURE 4).

Articulating FPS and third person games, the title supports all the 

experience which aims to contribute on the exploration of the space 

in three dimensions. In a movement where is observed the superposi-

tion of subjectivities according to what is pointed out by Machado, the 

construction of the representation is similar to the cinematographic 

subjective camera, granting to the player not only a perspective which 

promotes immersion, but also the sensation of exploring the environ-

ment represented from this perspective. Lefebvre (1991) talks about 

space not as a single phenomenon, but as a product of interrelated ac-

tions and dynamics. Challenging the implicit generalization of an ab-

solute Euclidean container where the actors and objects are disposed, 

the author talks about a relational space, formed by the spatial con-

text, cognitive processes and by the behavior, which can be separately 

taken. The success on the simulation is found along with the elements’ 

addressing, mainly the visual ones, to the cognition, for that, summed 

and experienced in and by the interface, they arrive to the limit of the 

support’s representational possibilities.

PICTURE 4  
Gears of War. The tridimensio-
nal representation in its limit, 

benefiting from the mathematic 
modeling of the environment 

and photorealism.
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Even if, in what concerns the representation taken as illusion element of 

senses, Gears of War constitutes, in fact, a new paradigm, mainly reprodu-

ced and offering deeply verisimilar stimulations, the space is still con-

ceptually taken as a limiting element, more than a spatial environment 

where the human experience is susceptible to occur in all its complexity. 

Even having a strictly experience of spatiality, mainly by the deeply ve-

risimilar illusion and, to some extent persistent, it doesn’t mix up with 

the reality, while it is still the diegese which guides the spatiality:  its 

conformation says more about how to feel and how to behavior and 

which ways to follow, in a progressive orientation, although more com-

plex than in prior generations. All the gain in complexity, so far, acquires 

a playful character from the construction of a trompe l’oiel made avai-

lable for the exploration, consistent, complex and, during the session’s 

duration, persistent. 

However, it shall be taken into account that Gears of War and other titles 

from its generation reached remarkable success on the suggestion of 

some level of materiality through simulation. The final experience, more 

than submerging the player in the phenomena represented, granting to 

the whole a realistic character, it allows that the experience is lived, in 

fact, as the representation, closer to the Dutch doll houses pointed out 

by Flanagan than to the total cinema experience aimed by Eisenstein 

(Grau, 2003).

More than disputing the corporal scheme in the sense of convincing the 

player that he/she is found in the middle of the combat, or whatever the 

game takes him/her, the great success of the video game representation is 

on the coherence and cohesion allowed by technologic advances, convin-

cing the senses that it is available for action, even if indirectly, a obviously 

less complex environment and experienced in a less complete ways than 

in the natural world, more considerable steps above Spacewar.  More than 

elaborating a feeling of leaving the body and subsequent transposition 
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of the player’s mind to the avatar, the games which reach their objectives 

in what concerns the way they promote their representation invest on 

the personification of the avatar from a extension perspective, of control 

of a tool developed for working as a receptacle of interactor’s mental 

image. From this, Thon (2008) and Ryan (2001) take into account the phe-

nomena related to video games not as a mind transposition or transport 

of the corporal scheme of the player to the game’s environment, but as a 

recentralization of the attention, this one, being widely benefitted from the 

successive increases on the complexity of the representation.

CONCLUSION

Since the computers’ potential of representation was identified and rea-

ched a considerable level of complexity, several fictions pointed to a futu-

re where the observer experiences it as he/she was really immerged in it, 

being unable to recognize his/her representational character and mixing 

it with the natural world, such as the holodeck case in Star Trek (MURRAY, 

1997). Others, however, pointed out for the direct connection of the simu-

lation with the brain, for that the stimulations contour the anachronistic 

network of the senses directly to the mind, experienced as if they were a 

reality directly addressed to the nervous system, as the simstim system - 

of simulated stimulation, also proposed by Gibson at Neuromancer. What 

is observed, however, is that, as much as the new technologies appear in a 

constant way, promoting significant ruptures with prior models, the video 

games shall still address the stimulations to the exteroceptor organs, 

convincing the mind and the body that the representation is in fact given 

with complexity and cohesion enough for encompassing some level of 

materiality. 

Now, the computational simulation, in opposition to other types of repre-

sentation, are benefited from complex mathematic calculations, repro-

ducing some natural phenomena in more complex way than in any type 

of representation, so that we are still used to our psychic and cultural 
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complexes available to these experiences. More than experiencing the 

game as substitute of reality, the technology has, successfully, allowed the 

approach of the experience of playing with dolls and, in this sense, rea-

ching an unimaginable level of complexity few decades ago. Associated 

to other characteristics made possible to computational games by their 

nature, as well as the narrativity, the procedurality and the simulation of 

complex systems, all these ones retaking and enriching the character of 

representation, in other front, the interface as a whole, progressively given 

itself with strategies of a cognitive character (ROCHA, 2010), search stra-

tegies of involvement and incorporation of the player as a whole to the 

system.
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Abstract This article aims to discuss humans’ relationship with 

technology by ascertain the need for approach, even for integra-

tion, to new possibilities to our bodies in contact with the resour-

ces offered by technology. In the light of the debate on “The Skin of 
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Culture”, proposed by Derrick de Kerckhove, this article also analyzes how the indivi-

duals’ will to power is considered to be manifested, and in this sense it places on the 

agenda relevant issues regarding the immediacy and the products and interfaces de-

sign which, at certain point, promote or suggest the mentioned approach. Yet from this 

perspective, given the specific field of graphical interfaces, it also addresses the ques-

tion related to the use of simulations, terminologies, and the enchantment that opera-

te in order to produce, even to suggest this linkage between humans and technology.

IN AN ATTEMPT TO DEFINE INTERFACE, ROCHA SAYS THAT THE 

term “may be allusive to elements of contact, whether physical or con-

ceptual” (RochA, 2008, p. 3a). Based on Saussure and considering the 

semantic aspect of the language, the author accepts the term in the 

purposed proposed, allowing to identify, even, the “handle as a door in-

terface” (idem, ibidem). Once the semantic point of view would frustrate 

the discussion, due to the broad outline given by the definition of the 

term, Rocha is willing to approach the concept starting from three main 

provisions, respectively: (1) linking the interface to computer systems, 

(2) considering it as if it belonged to one of the systems, and (3) the as-

sumption that there is a logical handling of information, a type of data 

translation or conversion.

In this scope of analytical perspective, it is possible to accept the notion 

of interface proposed by Rocha (op. cit.), which, according to Levy, suggests 

the relation of the concept with the skin, which is why the interface:

[...] is the contact base of our own body with the natural world. 

The skin belongs to the human body system and translates in-

formation from temperature, consistency, texture etc., to pat-

terns of nerve impulses. Likewise, it translates information from 

the body to the environment, whether by sweat, temperature, or 

even chills and hardening of the skin. (RochA, op. cit., p. 3)

It is a controversial theme, so the notion of belonging defended by Lévy 

is  criticized, still, due to the tendency to disappear, to the sublimation 

or transformation of the interfaces, especially because of the complexity 
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to approach the issue related to the belonging in each one of these new 

conformations assumed, also supported by Rocha. In concern to this ten-

dency to sublimation, Kerckhove points out that “the idea is to remove 

the interfaces to achieve direct contact, to directly reach the thought, as 

in real life” (1997, p. 83).

The author goes on with his explanation indicating the issue around the 

evolution of design and a new intimate relationship of the interfaces, or 

more properly of the technologies, in the broadest sense, with our bodies. 

On the one hand, he syntactically approaches Rocha´s definition, and che-

cked on Levy, with his metaphor of the skin and the idea of belonging, of 

proximity to the body. On the other hand, he moves away from the level 

of significance, as the metaphor of Levy, although linked to the notion 

of belonging, emphasizes the effective functionality, represented in this 

case, by the translation among systems. Thus, according to this context, 

the author bases the proximity he proposed. Kerckhove, in turn, empha-

sizes the design, which translates  “functional benefits in cognitive and 

sensory modalities” (idem, p. 212).

The metaphor of interface as skin, proposed by Kerckhove, induces much 

more to a relationship forged in a potential character of the technology 

than actually functional or even effective. Thus, eliminating the interface, 

sublimating it in some way, trying to attach it further to the body and to 

intimacy, defend the immediacy when following our orders, all of this be-

comes an extra concern only with what we could call the appearance of 

design than that, in fact, a concern with a design of the functionally. Here 

is what is at stake, a mere potentiality, further expanded,    available to the 

individual, not an effectiveness.

Donald Norman pointed out the significance assumed by the design in 

the economies of consumption, which the development of the products 

concerns more to issues concerning the consumer’s desire than the very 

functional foundation, which in theory, should be the basis for its creation:
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In Western cultures, the design has reflected the capitalist sig-

nificance of market, with emphasis on external features consi-

dered attractive to the buyer. In the consumer economy,  taste 

is not the criterion for the marketing of expensive food and 

drinks, the usability is not the key factor to sell home applian-

ces or office items. We are surrounded by objects of desire, not 

by objects of use. (NormAn, 2006, p. 252)

The desire is characterized, pointed out above by Norman, as a purchase 

desire of the consumer. Precisely at this point, if back to Kerckhove, we 

can conclude that:

[...] the customers want more accessories on their TVs, CD 

players and microwave ovens, not because they need or plan to 

use them, but because these items give them power. The simple 

fact of having these features at their reach in case they need is 

enough reason to spend more. When people buy these systems, 

they are not buying services or even status, they are buying 

power. (Kerckhove, 1997, p. 139)

As the functional aspect moves to a second plan, the technologies matters 

most for their appearance than for what they may represent or simulate, 

which was already pointed out by Guy Debord in “Society of the Specta-

cle.” The author characterized the consumer society by the monopoly of 

the appearance and by the fetishism of the commodity, that is, by the do-

mination of society for “supra-sensible but sensitive” things (Debord, 2008, 

p. 28), reinforcing the gradual emphasis of which the aesthetic character 

of consumer goods and products assumed.

Following Debord, in analyzing the modern consumer society, Zygmunt 

Bauman (2007, p. 64) shows that the promotion of consumer products to 

the world of consumer desires is the usual method in this society, an at-

titude that must be accompanied by the depreciation and devaluation of 

the promoted products, so its members are never satisfied and the need 

is never filled, always pungent.
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As the development of graphical interfaces increased, 

considering the contribution from Douglas Engelbart, 

from the Xerox Star system and the introduction of the 

Macintosh operating system, by Apple in 1984, there was 

an important advance as it enabled the proximity betwe-

en people and technology. Concerning Kerckhove´s ar-

gument, in our eagerness for power, the technology gets 

better as it can instantly gratify us. If the GUI provided 

the replacement of the heavy command lines for opera-

ting systems, turning the learning process for the use of 

technology to become part of the system itself and no 

longer required from the user, as described by Kerckhove 

(1997), they could then reduce the time so a certain level 

of gratification with the system could be reached; thus, 

increasing, the level of integration referred.

It is from this perspective that the immediacy becomes a 

unit of measure of satisfaction with the machine. The con-

ceptual elements of design, such as the feedback,1 start to 

have a relevant role in the definitions of new technologi-

cal standards, which leads us to a far more intuitive than 

inductive use, according to Kerckhove, a factor that also 

validates the issue of appearance over functionality.

A greater integration of technology with our own body, as 

in the case of sublimation of interfaces - which represents 

an element of mediation - could give us more power, as it is 

a technological possibility of an extension added to body, 

and by the very idea of   real time of immediacy,  available 

to us almost without any mediation, highlighted again here 

the potential instead of effectiveness, that is, the appearan-

ce replacing functionality.

1 According to Norman (2006), the 

feedback is one of the principles 

of good design and regards to 

the concern to provide the user a 

feedback on the action that was ac-

tually executed, the result obtained, 

in the case of the concept known in 

the science of information theory 

and control.
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According to this view, while the overall adoption of the GUI started to 

revolutionize our relationship with computers, their sublimation would 

represent a next step towards the conformation with the thought defen-

ded: consumerism - desire to power - immediacy. According to the analy-

sis made by Debord stated above, the fetishism of the technologic mer-

chandise is its integration to the body, as well as inferred by Kerckhove, 

and the increase in power that the addition of an extension to the body 

may cause to the individual.

Concerning the immediacy, Kerckhove believes that the so-called “cyber 

actives systems” are as best as they can operate in real time, and that our 

relationship with real time is not just a “demand made by our thirst for 

instant gratification” (Kerckhove, op. cit., p. 139). Thus:

Clearly, the speed at which our orders are followed is a measu-

re of our power, but the taste for real time comes from a new 

level of proximity and intimacy that technology awakes in our 

bodies and minds. (idem, p. 140)

Not coincidentally, the establishment of immediacy as a term of valu-

ation of the best or worst technology aims at, nothing less, to create a 

sense of proximity and intimacy, as reflected in the quote above.

According to Kerckhove´s analysis, just as the idea of   real time, of ins-

tantaneity, adds value to the technologic merchandise for suggesting 

greater integration to the body or to the psyche of the individual, the 

propagation of concepts, theories, analysis, etc. that bring the compu-

ter graphical interfaces closer to the idea of   space, environment, digital 

world, sea of   information, among others, have exactly the same purpose: 

first, give a feeling of power to the user by the quality, by the “closeness 

to the real” seen in the simulations offered - which indicate “what the 

machine is capable of doing.” Second, and most importantly, they crea-

te a feeling of proximity, integration and intimacy with the user, while 
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a greater integration (or cyborg) still had been conque-

red, providing a feeling of going through a new place, the 

cyberspace.2

Thus, these metaphors are well engineered with the pur-

pose of, at first, along the discourse, insert terms in our vo-

cabulary that indicate this conceptual relationship betwe-

en the space we stand in the world and what is displayed 

in a computer screen, both accessed by the term “space”. 

As well defined by Foucault, “we are inextricably linked to 

the discursive events. In a sense, we are nothing but what 

was has been said ” (FoucAult, 2006, p. 258). On the other 

hand, at the level of simulations, true illusions are crea-

ted, which awaken the computer user and enchant them 

by the simple use of aesthetic resources on the techno-

logical bases of the interfaces, taking the perceptive in 

their graphical form, as a model, illusions that give breath 

to the conceptual terms created on the enchanting base, 

while also supporting by them.

In approaching this issue, Cleomar Rocha (2009) argues 

that, with regard to metaphors or representations, one 

should always take into account the functionality of the 

aesthetic experience, with the purpose of confusions, as 

in the case of common association made on the compu-

ter graphic interfaces to an idea of   electronic place or 

digital environment, or even cyberspace, which can lead 

to misinterpretations if such metaphors are considered 

from a representational point of view rather than its 

functionality. The author also points out that the genesis 

of the metaphor in the poetic discourse of the techno-

logic art is not kept in the relation of similarity, “but at 

the functional level of the aesthetic experience” (RochA, 

2 Term created by William Gibson, 

used in his book Neuromancer, 

1984.
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2009, p. 5b).

Incurring in interpretive mistake is something, then, well facilitated by 

the weight of some terms and by simulations for computer. In this case, 

even the simpler may cause furor, as described by Johnson (2001) un-

der the hypnotic experience triggered by the software The Palace (1995), 

which well summarizes the issues concerning aestheticization and the 

enchantment on the interfaces. This happens simply because the softwa-

re, when representing the chat room representatives as yellow spheres, 

which come and go through the space simulated as a room and “chat” one 

to another through bubbles, introduced an “critical spatial element which 

was before an exclusively text situation” (JohnSon, 2001, p.  52):

The traditional chat rooms were rooms only in the in the broadest 

sense - actually more like scripts, each new line scrolling down 

one screen of text. The The Palace designs these conversations 

in an environment space; the original program had boudoirs and 

banquet rooms, staircases and reception rooms. The users could 

come and go freely through this architecture. (idem, p. 52)

PICTURE 1  
Images of the 

simulation 
proposed by The 

Palace.3

  

The users felt hypnotized by a simple simulation of the three-dimensio-

nality of the space and use of “yellow spheres” as avatars of themselves, 

letting them closer or integrated with the technology through the graphi-

cal interface and giving them the idea of power expressed by the ability 

to play a role in another place - in this case, the universe of The Palace.4 

Concerning the power expressed in the speed of the system feedback, 

or so called real time, Janet Murray (2003) sees the computer, by itself, 

4  At the same 

time, the same 

analogies 

mentioned 

above, as they 

are so settled 

in our culture, 

often we do 

not even reali-

ze, as an exam-

ple, the case of 

the term “chat 

room”. 

3  Available at: 

<http://ge-

tasecondlife.

net/2007/01/

second-life-

-geral/a-pre-

-historia-

-da-slthe-

-palace-
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even “without any content of fantasy,” as an enchanted object, acting as 

“an autonomous and excited being, knowing its environment and run-

ning processes internally generated”; still, it could be an “extension of 

our own consciousness, picking up our words through the keyboard and 

displaying them on screen as fast as we can think of them” (MurrAy, 2003, 

p. 102). The author combines the idea of enchantment to the processes 

performed by the system and by its response speed, connecting it, direc-

tly, to a feeling of power and “deeper connection to the user,” which could 

also be characterized as integration.

Once we already have referred to the relationship proposed by Kerckhove 

- among design, speed of the response, the user´s desire for power and a 

feeling of more integration to technology - we must therefore emphasize 

that in view of this relationship, the author offers the notion of technofe-

tishism, triggered by the growing need for our machines to be endowed 

with far superior powers than what they are able to:

From the moment that they start playing with computers, our 

children develop a certain addiction that leads them to kicking 

and screaming if their favorite programs take longer than a na-

nosecond to load. In a phenomenon which other cultural obser-

vers might have found the strength of marketing, McLuhan saw 

a pattern of purely psychological narcissistic identification with 

the power of our toys. I see it as the proof that we are in fact be-

coming cyborgs and that, as each technology extends one of our 

abilities and transcends our physical limitations, we wish to ac-

quire the best extensions of our body. (Kerckhove, op. cit., pp. 31-32)

The above is briefly a notion of enchantment, from its use by Murray 

(2003) in view of the computer that becomes an enchanted object itself. 

Somehow the term is related to the development of the design, which 

enabled the development of the graphical interface itself, the simula-

tions of three-dimensional space and other applications that, suppor-

ted by certain metaphors, favored the approach or, at least, caused an 
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impression of greater integration individual-technology, 

which was also favored by the idea of power given by the 

real-time response provided by the system to its user.

If we remain in the theme of the theme of the triad con-

sumer society - desire of power - immediacy, in the light 

of the theme of enchantment, this oriented to the deno-

tation of the cyborguean integration, there will be a pre-

ference for iPhones, or by the absorption caused by the 

possibilities related to the increased reality, facilitated by 

use of the Android operating platform.5 

Although the approach herein of the theme of enchant-

ment is brief, its centrality in the context of this article is 

emphasized, as a foundation that, combined with the de-

sign and applied to the technology object, approaches to 

its user. It helps, therefore, the design in the constitution 

of the role of culture skin, as understood by Kerckhove.

Finally, regarding to the headphones of a walkman, 

Kerckhove shows that “the design is the one that brin-

gs its sensory and functional effects to our attention,” 

concluding:

The design, under my understanding, is a mo-

dulation of the relationship between the hu-

man body and environment to the extent that 

it is changed by technology. The technology 

comes from the human body and the design 

gives it meaning. The only true difference be-

tween body and mind, in my opinion, is that 

the mind is conscious. In all other aspects, 

body and mind are combined and it does not 

make sense to separate them, even in theory. 

Still, to some extent, the mind must become 

5  Not yet evaluated by the support 

given by the reasoning around of 

what increased reality would be 

later; it certainly would be subject 

to be developed in another article.
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aware of any changes in the total ecology of the self. Since this 

is not always easy, it is when the design steps in. (op. cit, p. 215)

CONCLUSION

In conclusion, it points out the need to consider - concerning the concepts, 

terminology, discussions that approximate to the scope of technological 

innovations or achievements, whether by creating new artistic applica-

tions for technology, or by the debate around this or that definition - this 

sort of game approach which we are always drawn to participate con-

cerning these new technological products, always wanting to add more 

power to our bodies. This cyborguean quest for innovation, by the strong 

encouragement given by the market, is reflected on the one hand, in the 

inflation of the product’s ability to meet our needs - also pointed out by 

Kerckhove, as a craving for real time - and, by other,  in the work of the 

design, which simulates the integration in the product interfaces them-

selves, including the graphics and also the indicative terms of spatiality, 

of a new place, cyberspace, as we have seen. These terms, as well as the 

design and real-time, intend to reduce the distance between headphones 

or a cold computer screen and our body, thus, creating the culture of the 

skin, ready to join us.
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INTERACTIVE ANIMATION
the Spatial Narrative Created by Interactive Resources 
Applied to the Graphical Interface

INTERACTIVE ANIMATION

Primarily, the characterization of an interactive animation 

presupposes that it contains a historic narrative, which is 

narrated through the active interaction of the interactor.  

Therefore, the narrative of his/her story cannot be closed 

to the point of being only passively contemplated.  Its 

compositional structure must have mechanisms so the in-

teractor can explore his/her story in a participative instead 

of an imposing way, once is comes from his intentions and 

choices. Thus, there must be an opening for the experi-

mentation, exploration, modification and simulation by 

the interactor in his/her narrative courses. The interactor 

shall, finally, be present in the act or narrating or telling 

certain story. According to Suzete Venturelli, the base of 

the interactive image is found on the wish of pulling back 

the limits imposed by the recording; thus, providing the 

way out from the audiovisual culture. “A wish to expand 

the freedom spaces, to establish spectator and reader pre-

sent in the image” (VENTURELLI, 2008,p. 44).
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When analyzing the interactive animation, Venturelli cla-

rifies that, from the development of the multimedia1 and 

computer graphics, specifically, artistic resources and pro-

gramming languages were made available to the tech-

nologic universe, which led to the creation of interactive 

animations. In these ones, the spectator becomes the inte-

ractor2, effectively participating on the narrated story.  Ho-

wever, such procedure inserts the interactive animation 

in the field of the participative interaction arts. Through 

the interactive action of the interactor, the space becomes 

alive and dynamic in its possible facets’ configurations. 

It is about an interactive art, and concerning such, Ed-

mond Couchot reiterates that “the dialogic way performs 

a short-circuit between the moments of the emission and 

reception, of making and seeing. The spectator sees the 

work at the moment it is made, with his/her participation” 

(couchot, 2003, p. 223).

The interactive animation in the web appears from the 

development of digital images and insertion of hypertext 

on its structuring system, and the spectator effectively 

participates on the uncovering of this, even being part of 

the narrative construction of his/her story. In a contextual 

sense, it can be asserted that the interactive animation is 

placed in the virtual field. In other words, its environment 

requires from the spectator, an action which makes pos-

sible its constant updating. In other words, it is, first of all, 

a binary code waiting for the updated visualization of its 

semantic meaning. 

The interactive animation adapted to the Internet pre-

sents structural characteristics equivalent to the ones 

which we find in off-line supports. When inserted on the 

1  Concept related to the Francisco 

J. Varela. Cf. Autonomie et connais-

sance. Essai sur lê vivant. Paris: 

Seuil, 1989.

2  Interactor designates the person 

who interacts with digital or 

multimedia works.
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Internet, it presents, however; larger visualization and experimentation 

of its users. Such condition is due to the fact that the same is inserted in 

a context of global transmission – therefore, open and expansive. In the 

web, the visualization process and/or the participative construction of 

each one of its animated scenes, as well as the manipulation of its cha-

racters, is available to a higher number of accesses, whenever it is pos-

sible in online environments, both inserting it in a particular interaction 

spatial context as in a multiuser context. In both environments, there is 

opening for all the integrants to visualize and get involved on its process 

of exploration and narrative expansion.

The development of an interactive animation demands to be created in a 

multimedia environment, mainly due to the fact that the environment or 

the multimidiatic system has on its structure the possibility of simulta-

neous insertion of different stimulations of semiotic languages, such as 

textual, sound, and imagetic resources (static or animated images). To the 

same extent, these different languages will be, in a multimedia environ-

ment, palced in a same digital support and, still, concomitantly, as it is a 

digital support, will have the flexibility to be accessed off-line or online.

Besides allowing the user to appropriate its content, the multimedia en-

vironment also allows that such appropriation is given in the sequence 

which better pleases the user. In other words, in this type of system, it is 

possible to interact with the information in a linear way, or establishing 

random interactions, without a specific or single reading hierarchy. The 

way to obtain certain content can present, therefore, a route of a logic 

way, or not. The importance of this man x machine relation is on the fre-

edom provided by the system to its user, the freedom of himself/herself 

to become the “searcher” of his/her information according to the level of 

importance given by him/her in that given moment and space. In other 

words, there is the opening of a particularized relation of the interactor 

with the object. In this aspect, the multimedia system can be considered 
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a tool and a non-imposing mean of accessing the information, as the 

traditional medium in some cases. It shall also be highlighted that the 

Internet demonstrates to be a non-massive, permissive media and, the-

refore, non-intrusive, besides one of the most currently used medium for 

the creation of multimedia products, as  the interactive animation.

With the insertion of the hypertext on the online multimedia systems 

(specifically at the web), there is the development of the hypermediatic 

environments. Thus, with the hypertextual interactivity aggregated to the 

animation in the web, the spectator - now interactor -, using graphic inter-

faces and programming resources can, thus, have access to objects which 

compound it, allowing its handling and at the same time, the discover 

of its narrative course, freely and instantly during the interaction pro-

cess. Venturelli (op. cit.) evidences that, with the insertion of such active 

agents, the interactive animation questions the classic categories of is-

suer, receptor and message that, in turn, widens the possible variables of 

the narratives of an animation. It is understood then, that the interactive 

animation, through the freedom which is given to its interactor of freely 

exploring its graphic-narrative space, is not given only freedom of expe-

rimenting, but also revealing, when expressing through his/her choices, 

his/her particular sensibilities as an individual being.

INTERFACE AND INTERACTIVITY ON THE ANIMATION 
PLACED ON THE INTERNET

To establish  the synesthetic process of interaction between the interactor 

and the content of an interactive animation, it is necessary to have a sup-

port for the input and the output of information: the computer interfaces. 

This contact zone is vital, responsible by the establishment and concreti-

zation of this simultaneous exchange relation of contents, and complies 

with Suzete Venturelli: “the development of a graphic interface means 

to specify prototypes of the input of information and response from the 

system functions”. (Venturelli & MAciel, 2008, p.43). In other words, it is 
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what each function expects as information input, by the 

mouse, keyboard, microphone, and monitor or by other 

means, and what the system can send as response to the 

interactor.

It is important to highlight that the interface emerged as 

was a mark in the evolutionary line of the communica-

tion technologies. The interface plays, in this communica-

ting technologic developing scenario, one of the historic 

agents that not only led to the external physical contact 

with the human being and machine, but also to the access 

to the digital content inserted in the internal systems. 

Thus, the technical feasibility provided by the physical and 

graphic interfaces3 to the data found inside the machinery 

made possible not only its access, but also its handling. 

In turn, from this moments of mutual contributions along 

the course of the interaction act culminate in constant 

new significance updates of its explored content. Thus, as 

the interface is an instrument of communication, it allows 

herein the possibility to experience creation of modern 

technologic interaction mechanisms as way to produce 

new ways knowledge on the human behavior, mainly be-

cause it is possible to get to have problems solved, as 

well as to reach new perceptions from the observation of 

certain actions or dialogs existenting during a communi-

cation process.  

It is in this aspect of construction and constant develo-

pment of the interface that is prospected to arise to an 

interactive animation placed on the Internet, a range of 

effective technologic conditions, propitious not only for 

touch and handle, but to keeping, above all, transforming 

3  According to what is described 

by Cleomar Rocha, mouse and 

keyboard are considered physical 

interfaces and the graphic inter-

faces refer to everything that it is 

seen on the computer’ screen.
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and revealing subjective characteristics of the individu-

al. Such observation is due to the possibility of, from the 

existence of different ways of interfaces, its insertion in 

the scope of the sensible human character, expressed 

and revealed during the “dialog” between interactor and 

system. 

Approaching further the comprehension of the interface 

as a contact place between different entities, Rocha & 

Baranauskas (2003) defend a broad sense on the use of 

the agreement term to this aspect exposed. The authors 

assert that:

An interface is seen as a place where the con-

tact between two entities occurs (for example, 

a computer screen). The world is full of exam-

ples of interfaces: the door knob, a tap, a stee-

ring wheel etc. (RochA & BArAnAuSkAS, 2003)

Still, Brenda Laurel explains that “the interface is a con-

tact surface which reflects the physical properties of the 

parts interacting, the functions to be performed and the 

balance between power and control” (Laurel apud Rocha 

& Baranauskas, idem, p.12). By the existence of the interfa-

ce, the assimilation of the message of an interactive ani-

mation occurs, therefore, through the constant and direct 

access to its content. This is the same of saying that, throu-

gh the interface, the narrative of an interactive animation’ 

story is not only seen from an active interpretative4 look as 

it occurs in the audiovisual in a closed and finished way, 

but lived in a participative way. Under such perspective, the 

instantly answer given by the interface to its interactor re-

presents the updating of the information data contained in 

4  The term “interactivity highlights, 

in general, the active participa-

tion of the beneficiary of an 

information transaction that, at 

least it is dead, is never passive. 

Even seat in front a television 

without remote control, the ad-

dressee decodes, interprets, par-

ticipates, mobilizes its nervous 

system of many ways and it is 

always different from its nervous 

(LÉVY, 1999, p. 79).
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a certain space of its interaction environment. Such occurrence is due to 

the fact that the same is placed in a stand-by state, waiting to obtain the 

branches of its surfaces searched by its interactor that, in turn, only from 

this attitude of acting as an “investigator”, will have access to the informa-

tion desired and, in the end, the semantic understanding of the animation 

narrative. 

As observed, this hipermatic way of organization of the animation interface 

conveyed on the Internet provides to its interactor to act and perform, alter-

nately, the role of issuer and receptor. This roles alternation is nothing more 

than a continuous relation of touch and exchange of possible potencies, 

and/or international, between the interactor and the environment explored. 

This one, in turn, from the sum of the parts interacting and this exchanges 

process which is constantly revealed, and many times, transformed.

Through the visual configuration of the graphic interface of the interacti-

ve animation, along with interaction mechanism, it is possible the correct 

understanding of its purpose of use, as well as the identification of the 

type of public to who it is destined to.  Also,  it is throughthe  interacti-

ve resources and visual environment contained on the interface of the 

animation that the interactor sees him/her or assume certain behavior, 

as well as incorporates a certain character. Therefore, the domain, by the 

author, of the different languages to be used on the construction of the 

graphic interface of an interactive animation, as well as of the current 

interactive resources makes possible, in artistic terms, to its creating ca-

pacity, the opportunity of selection of adequate mechanisms to be used 

on the construction of the image and of the senses which shall be trans-

mitted on its graphic environment. 

AUTHORSHIP AND THE CO-CREATION IN THE NARRATIVE

As  observed by Mônica Tavares (1998), the establishment of the interac-

tivity as a tool on the process of creation establishes a procedure which 
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assures a substantial modification on the relation between the author, 

the spectator and the object created, by allowing the emerging of col-

lective creation processes. In this context of continuous flows of events, 

emerges a supposed loss of structure of the traditional systems of com-

munication that, however, can be responsible by a process generator of 

innovative creative discovers. In this case, the dialogic process between 

the creative agents (author and spectator) and the product performed is 

based on the idea that it shall exist a reversibility, insofar the respecti-

ve roles (issuer/receptor) are mutually inverted, making possible the co-

-creation processes. 

Different from the traditional means of communication, the interactive 

media allows the interactor to have his/her presence in the way of telling 

the narrative of a story. At the interactive animation, the communicative 

process is made in the reality given to the interactor of choosing his/her 

narrative course, bearing in mind that, through the interactive devices, 

is allowed to him/her to apply actions to the system which, in turn, will 

react according to the possibility fixed by the programmer, of the matrix 

structure of the animation. However, this dialogic process of communica-

tion and creation will have different levels of experimentation according 

to the interactivity resources available in the system. 

In the interactive animation, the concept of co-creation will only be em-

ployed in case there are in its structure, resources which make possible 

to the interactor effectively, not only the freedom of choosing his/her 

narrative ways, but also modifying, or widening his/her initial structural 

configurations. In other words, the co-creation will be real if there is a 

system which allows to the interactor transforming, expanding or crea-

ting something new in a an existing environment, through the creation 

or through the expansion or reconfiguration of his/her historic narrative.  

This type of environment constitutes open systems which offer devi-

ces which allow the interactor to interfere on its formal structures of 
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its objects. Thus, such devices, when applied to the interactive animation, 

besides offering interactive resources which allow to the interactor to expe-

riment different ways of following and revealing the narrative of a story, still 

present resources which gives the possibility of creating different ways of 

telling a same story. The co-creation allowed to the interactor, in this case, is 

real in this interactive environment, at the moment when the environment 

allows making use of its devices for his/her particular creations, modifying 

or widening it.

It is important to clarify, however, that this type of opening given by the inte-

ractive system to the interactor, of being a co-creator, shall not be understood 

as authorship. About this, Janet Murray (2003) emphasizes that the argument 

that the interactor, as example of the reader of a post-modern hypertext, is the 

author of the story is an erroneous affirmation. The author is the one that has 

created, implemented and carried out the project, with its different ways of 

interactivity and possibilities of narrative courses. 

According to Murray, the authorship of works which presented pre-establi-

shed rules for the participation of the interactor is a procedural authorship, 

which implies on writing the rules through which the texts will appear, as 

well as writing the texts themselves. Specifically, it is about writing the rules 

for the involvement of the interactor, making available the conditions under 

which the events will be effective in response to the participative actions. It 

implies on the establishment of the objects’ properties, as well as on the ob-

jects’ potentials in the virtual world, along with the formulas in the way they 

relate to each other. Not only a set of scenes is simply created by the proce-

dural author but a world of narrative possibilities. “At the electronic narrative, 

the procedural author is like a choreographer who provides the rhythms, the 

context and the set of steps that will be performed” (MURRAY, 2003, p. 150). 

Thus, Murray explains that the interactor, as a navigator, protagonist or ex-

plorer, makes use of this repertory of possible steps and rhythms for impro-

vising a particular dance among the many possible dances foreseen by the 
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procedural author. For the author, maybe it is right to say that the interactor 

in this situation is the author, but the author of a specific performance and, 

under this conditions, he/she must be seen as the one who is architecting 

a specific part inside this virtual world of possibilities. Thus, it is necessary 

to distinguish this derivative authorship from the original authorship of the 

system itself. 

Coming back to the issue of co-creation, for that a derivative authorship 

contained on the procedural environments is considered as a co-creation 

act, the participation of the interactor shall not be limited to go through 

the different ways established by the system’s procedural author. We shall 

not be withhold in only exploring the existent environments in a narrati-

ve, which ways are bisect each new page visited, since in these conditions 

the interactor has the possibility of only choosing by the different ways or 

combinations of pre-established ways by the procedural author. It does not 

matter if he/she is building his/her course inside the narrative, it does not 

make him/her a co-creator, but an actor updating an existent performance 

in a system of several performance narrative possibilities.  Clearly and in-

side this exposed context, what occurs is that on each interaction there is 

the unchaining of the possible sequences of the scenes which are visually 

revealed in the interface, in other words, they are updated in the structure of 

the hypertextual network, through lines which connect the lexias existent 

in the explored object. However, the works’ procedural author is the one 

who previously program all the ways of combination, data insertion or pos-

sible courses which can arise from these combining choices. In this sense, 

the system’s user is named as an interactor, because he/she interacts directly 

with the information contained on the system; he/she is not the co-author 

or co-creator, since it is not offered to him/her the possibility of adding new 

stories or changing the animation’s graphic interface, which, in turn, would 

change the content found by the next visitor. 

The interactivity contained in these types of systems shall be, therefore, 

understood according to the description of Arlindo Machado (1993), who 
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relates it to the exchangeability/ potentiality binomial. 

The hypertexts present permutable potentials where 

their possible ways and movements are pre-established, 

do not allow the interactor to include his/her own texts 

and images or add new parameters which would lead  to 

ways different from the existent ones. Machado debates, 

then, how far can the work’s authorship be divided with 

the interactor. In this understanding direction, further, the 

author shares the same understanding exposed by Que-

neu & Sporta (1993), who prefer only to fix in the playful 

aspect of the combination, proposing something like a toy, 

presenting their loose parts for being assembled. It is the 

interactor’s responsibility to contribute less with the text 

creation than get in the game, “the interest is more in the 

combinatory work than in the production of plural mea-

nings” (SPORTA & QUENEU apud MACHADO, 1993, p.  184). 

However, it is known that as more complex are the system, 

in the sense that they allow a bigger information storage, 

as bigger will be the exchangeability combination, whether 

random or not. New events or combinations are being un-

chained depending on what the interactor inserts as data 

or on his/her disposition for accessing specific links. Still, 

according to what was pre-established by the procedural 

author, the system will allow the interactor the authorship 

of his/her actions only. The resources which will make avai-

lable the discovery of new animation narrative events by 

the party of the interactor will have the limits pre-establi-

shed by its initial author based on the code5 which feeds 

the animation’ organizational system. Thus, in narratives 

where there is the possibility of interactivity between the 

work and the interactor, the same can only act within the 

5  According to Lev Manovich (apud 

ROCHA; GALIZA, 2009), all the 

objects of new medias, both the 

ones directly created in the com-

puter and the ones converted 

from analogical medium, are 

compound by digital codes; they 

are numbering representation. 

Available at: http://portais.ufg.

br/projetos/seminariodecultura-

visual/images/pdf_II_Seminario/

GT2/bruno.pdf. Accessed in 

01.06.2010.
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possibilities established by the procedural programming of such means. The 

interactor’s actions along with the system (mother-work) will subsidize the 

construction of the information and its continuous flow, and be responsible 

by organizing and keeping its constant movement. 

Relating what was exposed to the interaction on the interactive animation, 

the different and new possible faces in its exploration environment are pre-

sented as a pure event revealed at each updating proposed by the interactor. 

In other words, it is allowed to the interactor to interfere on its final direction 

and, in this case, he/she starts from a pre-codified multiplicity with the aim 

of choosing and updating one of the his/her possible constant ways. 

In this aspect, the interactive potential of a work shall be seen as it is descri-

bed by Gilles Deleuze (1988) and Pierre Lévy (1996), as a set of possibilities 

waiting to be performed. The possible, therefore, refers to what is comple-

tely constituted, but remains in the “limb”. It is like the virtual, a potency 

waiting to be updated. 

However, making use of interactivity, as it was previously seen, from the mo-

ment when it is possible to the interactor not only interfere, but modifying, 

creating or expanding the narrative structure of an animation, such actions 

makes him/her a co-creator insider the work. There are different ways of 

establishing the interactivity between man and machine and, according to 

each one, when applied to the structure of an animation; they can become 

effectively different potencies of narrative co-creation. 

The Interactivity, according to Roy Ascott, can be established from two basic 

types: “trivial” and “non-trivial” interactivity. At trivial interactivity, the receptor 

uses the potential from selections programmed and contained in a data bank, 

not having, then, an effective presence of co-creation, but participating on 

the performance of a possible one. At non-trivial interactivity, the integrant 

has the possibility of effectively participate, widening and transforming the 

circulating information in network or which is contained in a system. In this, 

in a concrete and effective way, the interactor becomes a co-creator in an 
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interactive work.

Edgar Franco contributes to the discussion about how to 

understand the sets of possible ones which configures the 

co-creation potential of an interactive work. The author 

divides the interactivity present in electronic Comic Books 

conveyed in CD-ROM and at the Internet in three levels: a 

basic one, where the receptor has as single option advan-

ce and return commands, repeating the standard of pa-

per support; an intermediate one, where the receptor can 

choose in different ways, but already pre-established, “or 

even activate animations, sound effects and soundtrack, 

according to his/her choices he/she can also activate links 

which lead him/her to ways parallel to the main narrative” 

(FRANCO, 2004, p. 168). These two ways of interactivity 

don’t contribute in an effective way for the participation 

of co-creation in digital environments. However, the last 

level, also considered the most advanced in interactivi-

ty, classified as non-trivial by Roy Ascott (1995), provides 

to the interactor not only navigating by the story which 

presents multiple ways, but also the possibility of contri-

buting to the narrative construction. Thus, the interactor 

creates pages or chapters of the story and participates in 

effective way as co-creator of a collective work.

As exemplification of the non-trivial interactivity and its 

opening for co-creation processes in digital environments, 

Edgar Franco mentions the collective Comic Books. In the-

se, the comic books artists contribute with the creation of 

new sections excerpts of the narrative, given more options 

of ways to be followed by the interactor. In conclusion, 

the author points out the HQtrônica6 Impulse Freak7 as the 

characteristic representative of this type of co-creation 

within the fundament of the non-trivial interactivity.

6  Neologism proposed by Edgar 

Franco – formed by the contrac-

tion of the abbreviation HQ 

(Comic Book in Portuguese) and 

employed for referring to the 

comic books in Brazil, along with 

the terms eletrônicas (electronic) 

referring to the new support. 

7  Available at: <http://www.sito.

org/synergy/ifreak/hotwired>. 

Accessed in 11.24.2010.
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EXPERIENCE ON THE NAVIGATION

For Janet Murray, a way of agency (synonym of experience in digital elec-

tronic environments) found in digital environments is in navigation, or 

spatial exploration. “The ability of moving through virtual landscapes 

can be pleasant, apart from the spaces’ content” (MURRAY, op. cit., p. 129). 

At the Web, the explorers are fascinated and involved by the simple fact 

that they can “jump around the world”, going through links of a page or 

website and, many times, by the simple pleasure of repeated arrivals. 

At the Internet, it is possible to live different navigation experiences, 

which go from labyrinthine existent ways in online games, even getting 

in information networks. Both cases allow living specific pleasures in 

an exploration navigation potentized by private intentions. According to 

Murray, building spaces and moving through them in an exploratory way 

is a pleasant activity, apart from being a virtual space or not. 

For the author, the electronic environments offer the pleasure of the ex-

ploratory orientation in two configurations, both different, each one with 

its own narrative power: the solvable labyrinth and the tangled rhizome.  

LABYRINTHINE SPATIAL NARRATIVE

The narrative based on the labyrinthine orientation generally involves a 

story of adventure, danger and salvation. Its attraction comes from the 

fusion between a cognitive problem, such as finding a way and a sym-

bolic emotional standard of facing what is scary and unknown. Relating 

this spatial navigation aspect to the experience sense exposed by John 

Dewey, it is possible to verify a close connection between them. As well 

as in the labyrinthine spatial orientation, for Dewey the experience is 

established under resilience and conflict conditions, and it is under this 

relation between the elements of me and the world contained in this 

interaction that “qualify the experience with emotions and ideas, in such 

a way that emerges the conscientious intention” (DEWEY, 1980, p. 247). 
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However, Murray (op. cit.) believes that the labyrinth, be-

cause it is a schematic map, is propitious for being invol-

ved and having a private experience when living, telling 

the narrative of his/her story.

Complex or simple, an adventure labyrinth is potentially 

appropriate for the digital environment, once the story is 

tied to the space navigation. “As I advance, I feel great po-

wer, of acting significantly, that it is directly related to the 

pleasure I feel when the story is being unraveled” (idem, p. 

131). Thus, the author emphasizes a disadvantage on the 

labyrinth orientation, since in it the interactor is led in one 

direction, an exclusive solution, towards a single exit.

RHIZOMATIC SPATIAL NARRATIVE

Janet Murray still comments that the navigation in the la-

byrinthine narrative, without the idea of competition, ba-

sed in the act of only move forward, visualizing the virtual 

landscapes, also generating a experience full of gratifying, 

surprising and pleasant meanings. The author believes 

that the narrative conditions with objective and limited 

purposes should turn to open roads, with big freedom for 

exploring more than one way, with the aim of arriving 

anywhere, with branching possible of being explored in a 

continuous and deep way. 

In this sense, it directs the narrative’ organization accor-

ding to the rhizome conception of the philosopher Gilles 

Deleuze, for who the rhizome’s conformation is characte-

rized by being a system of tubercular roots where at any 

point can be connected at any other point8.

The second type of digital labyrinth, originated 

8  DELEUZE, Gilles & FELIX Guattari. 

A Thousand Plateaus: Capitalism and 

Schizophrenia. Minneapolis: Univer-

sity of Minnesota Press, 1987.
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from the academic literary community is the post-modern nar-

rative hypertext […]. Full of wordplays and uncertain events, 

these labyrinths are not arisen from Greek rationalism but from 

the post-structuralism literary theory and they don’t have hero-

es or solutions. As a set of indexed cards which were spread by 

the floor and then connected to multiple segments of tangled 

wires, they don’t present a final point or a way out. (ibidem, p. 

132)

From this comprehension, Murray emphasizes that the post-modern tra-

dition of hypertext celebrates the uncertain text as an assertion of fre-

edom of private constructive reading by the part of the reader. The idea 

of rhizome, as an “insoluble” labyrinth in narratives developed in digital 

environments is very promising as an expressive structure. The peram-

bulations inside a way of rhizome structure lead to a constant surprise 

opening, feeling of impotence orienting himself/herself for finding the 

way out, but it is also comforting at each discover. 

The amplitude of the limits present on the rhizome experience is crucial 

for its comforting aspect. In this sense, “it is a game as much as it is a 

labyrinth of adventures” (idem, p. 133). But, at the rhizome’ structure, the 

game will never have and end while you navigate by its confuse and full 

of anxiety ways, involved by its malleable frontiers, in a never ending 

process of prolonged enchantment, alive in a continuous expansion. In 

this sense, the experience, as it is described by Diana Domingues (2002), 

occurs from the interaction and it is performed in a constant movement 

of “to become” and that, according to these circumstances is manifested 

in a random and unexpected way.

According to what is exposed, different from the labyrinthine spatial nar-

rative, where the interactor shall choose a route for arriving to the con-

clusion of a story, in a narrative built in a rhizomatic spatial environment 

there is not mandatory need. In the rhizomatic space, the interactor has 

a bigger freedom on the exploratory navigation of its way, since there is 
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no need of arriving to a specific end. The spatial navigation on the rhi-

zomatic narrative is only conditioned to the free exploration by the part 

of the interactor. In other words, in the labyrinth there will always be a 

conductor ending, at rhizome not.  

INTERACTIVE ANIMATION:  
LABYRINTHINE INTERACTIVE NARRATIVE

hotel

An example of spatial navigation based on the labyrinthine narrative wi-

thout the idea of competition, but with the objective of moving forward 

and being surprised by the end of each scene, it is the interactive anima-

tion Hotel, from the Dutch artist Hans Hoogerbrugge. It is about a kind of 

“mini-series” divided in episodes with surreal events by the aisles of Dr. 

Doglin’s clinic, installed inside a hotel. On each episode of the interactive 

animation, Hoogerbrugge plays with behavioral issues of the modern life 

and its implications over the human psyche.  In Hotel, the cyclic anima-

tions are transformed in narratives through the action of the interactor 

on its hypertexts distributed in strategic objects by the graphic interfa-

ce of the episode’ scenario. Through a simple interaction of passing the 

cursor over the scenario or clicking over a certain hypertextual object, 

the events of the episode are started, which gradually, at each click, are 

modifying the scenario until arriving to its closing. The participation of 

the interactor on the selection of the sequence where the object will be 

clicked first generates the beginning of the movements of the characters 

or the modification of the scenario. By the interactive participation, the 

junction of the sound with the movement of each event unchained many 

times produces in the interactor a feeling of agony, lack of control, pertur-

bation, wonder or laugh. Those are the intentions of its idealizer:  to ge-

nerate experiences full of surprising meanings directed to issues of the 

human mind, in the middle of conflicts of a modern and chaotic society.
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INTERACTIVE ANIMATION:  
RHIZOMATIC INTERACTIVE NARRATIVE

blue suburbia

The interactive animation Blue Suburbia from the artist 

and designer Nathalie Lawhead, can be presented as 

example of structured spatial navigation in the rizhomatic 

narrative idea. The assertion is justified by the way as its 

narrative spatial interactive navigation is built. The plea-

sure experimented in the spatial course in this interactive 

animation is not in the attempt of unraveling a mystery 

or discovering a single and ideal way out like in a labyrin-

thine game, but in the satisfaction of moving the spatial 

branching present on its graphic interface. Through it, at 

each link selected, the interactor is led and surprised by 

the emerging of new unusual environments and full of 

mystery and enchantment, sensitively elaborated by the 

use of hypermediatic resources of color, shapes, texts, ima-

ges and sounds, making its setting in a propitious place 

for the production of particular sensations and feelings.

9  Available at: <http://www.hote-

loscartangoecholima.com/splash.

html>. Accessed in 1.06.2010

PICTURE 1  
Interactive 
animation 

of Hans 
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In Blue Suburbia, the environment is developed with pre-

-programmed interactive animations. At the animation’s 

graphic interface, over each hypertextual image to which 

the cursor is superposed, this one has the shape modi-

fied. In other words, when superposing it to some area 

of the “clickable” image, the cursor has its appearance 

associated to the type of subject to which the interac-

tor is directed for continuing his/her spatial exploration 

of the environment. The compositional structure of the 

interactive work as a whole is associated to the mix of 

animation and poetry that, once bonded, give a certain 

sense to the environment where it is inserted. The user 

does not need to worry if he/she is clicking or not in the 

correct objects which will take him/her to other scena-

rios for unraveling the mystery, but with a navigation 

which will lead to the simple pleasure of being at each 

moment surprised by a new environment and which its 

spatial exploration will be continued at each link selec-

ted. This one, in turn, will lead him/her to others and, 

other new environments in a constant branching of sce-

narios, which, once integrated, will generate a haunting, 

mystery and fantasy sensation.

10  Available at: <http://www.

bluesuburbia.com>. Accessed in 

1.12.2010

PICTURE 2  
 Nathalie 

Lawhead’s in-
teractive ani-
mation blue 

suburbia10
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CONCLUSION

In general, the interactive animation placed on the Internet establishes 

new possibilities of producing an animated image and it definitive-

ly changes the traditional way of watching and making animation. The 

hypermediatic resources allied to the graphic interface give both to the 

producer and interactor conditions of inserting themselves at constructi-

ve process’ image or in the act of choosing the way of producing senses. 

The interactivity applied to the graphic interface provides the arise of 

new questions, through the experimentation, in what concerns the narra-

tive speech of the animated image, since the experience in the Internet 

needs the active interaction of the actors involved in the communicative 

space. The participative choice is the key-element on the construction 

and finalization of a narrative speech, as well as on the perception of its 

multiple private senses.
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Abstract The article discus-

ses the definition of the term in-

terface by linking it to computer 

systems. It also discusses the use 

of this term and its references, by 

reviewing the literature and poin-

ting out the interfaces typology 

based upon its materiality and lo-

gic behavior, into graphic, physical 

and cognitive interfaces. Finally, 

the discussion is addressed to the 

understanding of the interface art.
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INTRODUCTION

The term interface, composed of Latin prefix inter [be-

tween, in the middle of] and the noun face [surface, face],  

taken by its etymological origin, is something between 

two faces, two surfaces. Thus, it is a third element placed 

between two others without any relation of belonging to 

either end, but of mediation.

Metaphorically, it is a bridge that connects, links two ends. 

The bridge does not belong to one side or the other, it is a 

third element. Still, as understood this way, its semantic re-

lationship, the very meaning of the term, of its enunciation, 

is becoming incorrectly. Several authors slide the semantic 

context of the term between the screen layout, the computer 

systems, and men; still, others says that it is the interface 

capable of existence outside the man-machine relationship, 

adopting the term for several other meanings. The metaphor 

of the bridge itself is used by some authors. But if the bridge 

is a interface for connecting two ends, what makes it diffe-

rent from a river, as it also connects one end to the other?
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Or a boat, a ferry, the air itself? Are they all interfaces? 

The purpose of this paper is to discuss some of these is-

sues, bringing together several authors that presented 

their definitions of the term, sometimes questioning, so-

metimes approaching the problem, reaching unfolding or 

additions, such as the user interface, graphical interface, 

natural interface, among others.

The expectation of the text is to deny that the interface is 

a bridge. The metaphor is incorrectly applied for several 

reasons herein discussed, starting with the lack of belon-

ging and logical elements of connection. Its existence is 

purely physical. Still, some points must be explained be-

fore the argument goes on.

To achieve the expectation outlined, the article uses re-

search literature, as it should be, using the methods of 

analysis and synthesis of data, always guided by deducti-

ve thinking. At first, the study questions the definition of 

the term, according to some authors who have studied the 

subject, and constantly referred to it, to a greater or les-

ser degree. After exposure of several opinions, the points 

identified are discussed, to trim the edges, in formulations 

that consider the synthesis achieved. Finally, it concerns 

the issue in the art scope. Before finishing the discussion, 

the intention is to contribute to expand it.

EDGES

Finding a definition1 for interface is quite easy: the-

re are many. Some are not actually definitions, they are 

metaphors2 Other are examples; other concern the con-

cept3 of interface, not definition. It is not easy to place 

1 Definition: precise explanation, 

meaning, explanation, with defi-

nition scope limits.

2 Figure of speech meaning the 

transference of a word to a 

semantic context rather than the 

object it designates and that is 

based in a relationship of simi-

larity understood between the 

figurative and own sense.

3 Representation of an object by 

thinking, through its general 

characteristics. Consideration, 

judgment, evaluation.
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the distinctions between the several complements enabled by the term: 

users, graphic, physical, natural, computational ... To locate oneself in this 

tangle of lines can become a task of Theseus. Thus, let us try, to use the 

artful method of Ariadne, by drawing a line, a conductor wire, in the la-

byrinth that this search has become. If finding a definition for interface is 

an easy task, the task becomes arduous when facing more than one.

Rocha and Baranauskas (2003) defend a broad sense for the term: an 

interface is visualized as a place where the contact between two entities 

takes place (e.g., a computer screen). The world is full of examples of in-

terfaces: a door knob, a tap, the direction of a car, etc.. “(RochA, 2003, p. 8). 

The authors start from a logical principle buoyed by the etymology of 

the term, reaching a metaphor of place to build the concept of interfa-

ce. Finally, they point out the example of a door knob, very illustrative 

for the purposes intended. Brenda Laurel considers the genesis of this 

concept, saying that “interface is a contact surface that reflects the 

physical properties of interacting parts, the functions to be performed 

and the balance between power and control”  (apud RochA, 2003). The 

example of the knob can validate the identification of several interfa-

ces of a same object, how would be the hinges to the wall, or the set 

of seat and back of a chair, for men. However, we must consider some 

other points. For Johnson,

the word refers to software that give shape to the interaction 

between user and computer. The interface acts as a type of 

translator, mediating between both sides, making one sensitive 

to the other. (JohnSon, 2001, p. 17)

Two points are precious in the quote from Johnson: the connection to the 

computational universe and, more importantly, the logical performance 

of the interface logic, in building meanings based on “translation” that 

the interface performs. Thus, there is a clash between Rocha and Johnson. 

Both differ on the concept of interface.
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Santaella brings up an intermediate definition, saying:

Interfaces are border areas sensitive of nego-

tiation between human and machine, as well 

as the pivot of a new emerging set of human-

-machine relationships. (SAntAellA, 2003, p. 92)

Santaella keeps the fundament of a place, location, but is 

linked to the idea of   relationship between men and ma-

chine. The logical structure is considered as the negotia-

tion between the elements involved, the man and machi-

ne. In this aspect, there is an approach to the definition of 

Johnson, keeping the distance with Rocha. 

Lévy defines interfaces as “all material devices that ena-

ble the interaction between the universe of digital infor-

mation and the ordinary world” (1999, p. 37). Again, the 

technological device is the key to identify the interfaces. 

However, instead of location, there is the identification of 

the interface as a material, physical element. Johnson also 

affirms this location by stating that the interface is a type 

of software. To Lévy and Johnson, the interface is a located 

element, owned by machinic systems, being a logical ele-

ment for Johnson and material one for Lévy.

Cláudia Giannetti defines:w

Interfaz – Conexión entre dos dispositivos de 

hardware, entre dos aplicationes o entre un 

usuario y una aplicación que falicita el inter-

cambio de dados, mediante la adoción de re-

glas comnes, físicas o lógicas. Este dispositivo 

permite paliar los problemas de incompati-

bilidad entre do sistemas, actuando como un 

conversor que permite la conexión.4 (giAnnet-

ti, 2002, p. 195)

4 Interface: connection between two 

types of hardware, between two ap-

plications or between an user and 

an application that facilitates the 

exchange of data on the adoption 

of common, physical or logical ru-

les. This device reduces the proble-

ms of incompatibility between two 

systems, acting as a converter that 

enables the connection (Author’s 

Translation - AT). 



Cleomar Rocha 
188 COMPUTER INTERFACES

To Poster (1995, pp. 20-21), an interface is between human and machine, a 

type of membrane, dividing and at the same time connecting two remote 

worlds, but also dependent on each other. The interface can derive its fea-

tures more from the machine or more from the human being or more from 

a balance between both. Once again, there is an idea of   third element wi-

thout belonging to one of the elements that links, being either closer to the 

human being, or closer to the machine or a common ground between both.

Weibel takes a broader meaning by stating that “No interactuamos con el 

mundo, sólo con la interfaz del mundo” (1996, p. 25). Certainly, Peter Weibel 

talks about the surfaces of the world that we have access to, as it can be 

said that the body itself is the human interface of the self in the world. 

Still, it gets back to a general notion of interface.

Manovich (2000) and Laurel (2003) does not address the term. They first 

start with a clear identification of the computer graphical interface, vi-

sual elements found on computer screens, with reference to the historic 

contribution of Alan Kay and Douglas Engelbart, with the popularization 

of Macintosh computers.

This is precisely the story described by Johnson, referring to the com-

puter graphical interfaces, born with Douglas Engelbart and presented 

to the world in 1968 at the San Francisco Auditorium. Engelbart, same 

inventor of the mouse, carried out the idea of   an information space, in 

which the elements could be freely arranged on the screen, eliminating 

the linearity of the text, so far the only element used in computer scre-

ens. Ivan Sutherland had developed an application to generate images 

on the screen, and he was the precursor of the graphical interfaces. Alan 

Kay has contributed with the desktop metaphor, inventing the overla-

pping windows, keeping more than one file open at a time. Steve Jobs 

was able to popularize the inventions of Engelbart and Kay, using them 

in his personal computer, the Macintosh, successfully launched in the 

U.S. market in 1984.
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Santaella starts with Heim (1993, pp. 74-80), to clarify that the term inter-

face originated with the plug adapters used to connect electronic circuits, 

which later on was used for the video equipment used to examine the 

system. Finally, the term then referred to the human connection with the 

machines and even to the human entrance in the cyberspace. “On one 

hand, the interface points out the computer peripherals and computer 

screens, on the other hand, it points out the human activity connected to 

the data through the screen” (SAntAellA, op. cit., p. 91). 

There are plenty information, which do not always match, pointing to a 

number of aspects of the interface. Indeed, these variants are the con-

texts of the authors’ approach, even over their own semantic opening of 

the term, taken to the everyday use under a synonymy relationship with 

the term relationship, points of intersection, seen in lines like “our pro-

duct has a good interface with this market. “ From this observation, there 

is a greater approach that considers the context of the enunciation of the 

term, if not promoting licenses, trimmings for these edges.

TRIMMINGS

The term interface alone, may allude to elements of contacts, whether 

physical or conceptual. For this statement to become true, we must con-

sider the concept of language, by Saussure, as the living structure, capa-

ble of moving and changing the meanings of words, once semantics is 

the branch of linguistics that studies such variations. Thus, it is worth 

accepting the term with this meaning and thus identify a knob as a door 

interface. Similarly, one can understand that “the media act as interfaces 

between language, body, and world” (Kerckhove, 2003, p. 16).

In the strict meaning, however, it is necessary to settle the definition, co-

vering three points:

(1) bond with computer systems, which can occur between two 

or more systems and/or between men and machine;
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(2) belonging to one of the systems - an interface belongs to a 

system, is part of it, is the surface of contact/information flow 

of the system, enabling it for contact;

(3) assumes the logical handling of information in a process of 

translation/ conversion of data.

According to Lévy, the interface is similar to the skin: it is the contact base 

of our own body with the natural world. The skin belongs to the human 

body system and translates information of temperature, consistency, tex-

ture etc., to patterns of nerve impulses. Likewise, it translates information 

from the body to the environment, whether by sweat, temperature, or 

even chills and hardening of the skin.

According to Lévy´s analogy, an interface is the contact base of a system 

with another system/men, keeping a relationship of belonging and the 

logical base for handling/translating information. Thus, a bridge is not an 

interface as it does not belong to the other element and does not trans-

late any information. It just physically connects one end to another, as a 

log floating in a abysm or river, connecting two sides. The door knob is 

not an interface as it meets only two of the principles herein mentioned: 

it is the contact base of men with the door and belongs to the door sys-

tem, but it does not follow the principle of handling/ translation informa-

tion, it only responds to the physical and mechanical actions.

Getting back to the reappraised authors, few of them actually refer to 

belonging, few place the interface as part of a system. Before that, the 

concern is to present it as a field between two elements, keeping the 

etymology of the term.

Historically, the interfaces already had several forms, such as physical, 

cognitive and graphic, the latter known as natural or intelligent. User 

Interface - point of contact for the exchange between humans and ma-

chines - can take many forms. It is in the interface, to be used by the active 
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observer in accordance with the rules of the private world of illusion, that 

the structures of simulation designed for communication meet the with 

human senses (GrAu, 2007, p. 220). 

According to Rocha (2003, p. 10), guided by Nielsen, in 1945 the interfa-

ces were only physical, coming in cables, keys, or triggering buttons - the 

model would not perform physical actions only, but logical ones from the 

triggering, with hardware technology based on mechanics and electro-

mechanics, only used for calculations. There was no user interface yet. In 

the following ten years, hardware were huge valves and machines with 

high error rate, with interfaces based on programming, and batch; but the 

0011 machine language was already used. Between 1955 and 1965, the 

transistors were then used, and the computers started to be used outside 

of laboratories. The interfaces were based on command language. Be-

tween 1965 and 1980, the hierarchical menus and completion of forms 

were already dominating the graphical interfaces, with hardware based 

on integrated circuits. Between 1980 and 1995, the interfaces created 

by Engelbart and Kay stepped in, using WIMP (Windows, Icons, Menus 

and Point Devices). The hardware were already personal computers. From 

1995 on, there was integration of hardware, with the emergence of in-

telligent interfaces, considered as natural.

With the arrival of graphical interfaces, physical and graphic elements 

joined each other. The mouse and keyboard are the most common phy-

sical interfaces today and work together with the graphical interface, all 

that is seen on the computer screen. The replication of elements finds 

meaning in the concept of virtual double, also by Engelbart, according to 

which the physical elements may have their representations - or virtual 

double - in the graphical  interfaces, as the mouse and its pair, the cursor. 

The avatars are examples of virtual double of the user. The cell phones 

also assume this model of integration, working with the display - graphi-

cal interface- and keyboard - physical interface.
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Today, the interfaces produced meet the ideal of its in-

ception: to become invisible. When Engelbart created the 

graphical interface, he added an element to the system, 

the graphical interface itself, creating an experience of di-

rect manipulation of information by the user. Until then, 

the command language was the only one used, based on 

orders to the system to perform tasks. With the inclusion 

of the graphic model, the user himself started to move 

information around in the screen, moving files to other 

places, even to the trash bin, deleting the information. Al-

though the graphic element was introduced, the experience 

was of direct manipulation; the interface generated an idea 

of no distance between user and information, user and sys-

tem. The user no longer saw the computer or system, only 

the task to be performed. Today, the interfaces move away 

from the traditional graphical format, searching for its ac-

complishment, as well as the user´s:

The real problem with the interface is that it is 
an interface. Interfaces get in the way. I don’t 
want to focus my energies on an interface. 
I want to focus on the job… An interface is 
an obstacle: it stands between a person and 
the system being used… If I were to have my 
way, we would not see computer interfaces. 
In fact, we would not see computers: both the 
interface and the computer would be invisible, 
subservient to the task the person was at-
tempting to accomplish.5 (Norman, 1999, 219)

Not wishing to be seen, the interfaces hide in the environ-

ment, clothes, in devices and become more clever, deve-

loping “cognitive” processing capacity. They are based on 

sensors and other physical elements, and thanks to the 

5 The real problem with the 

interface is that it is an interface. 

Interfaces get in the way. I don’t 

want to focus my energies on an 

interface. I want to focus on the 

job… An interface is an obstacle: 

it stands between a person and 

the system being used… If I were 

to have my way, we would not 

see computer interfaces. In fact, 

we would not see computers: 

both the interface and the com-

puter would be invisible, subser-

vient to the task the person was 

attempting to accomplish. (A.T).
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pervasive computing, they are everywhere, ready to act, or to trigger the 

systems into  action. Still, the interfaces have their physical elements, and 

sometimes, the graphical elements. Microsoft´s Surface application, is an 

example of this technology, as well as some features of the iPhone, by Steve 

Jobs´ Macintosh, even the interfaces of cell phones, which recognize voice 

and make calls, remain by the use of the bluetooth, watching what is going 

on. Even the touch screen technology has a physical element, literally in-

visible and overlaid on the graphical element, the graphical interface. The 

integration of sensors and other resources of the pervasive computing ena-

bles the interface to reach the cognitive interface status, also known as na-

tural interface (KiSSilevA, 1998; GrAu, 2007) and intelligent interface (NornAm, 

1990). Thus, the approach on a new type of interface is not only an urgent 

task, but essential for the development of men/machine communication . 

The new interface includes graphical, physical and/or cognitive elements, 

often becoming invisible - or camouflaged, hidden - enabling users to focus 

their energies on the task, not on understanding the interface or system.

FLUIDS

The increasing production in art and technology have much contributed to 

the development of more intuitive and intelligent new interfaces. The interfa-

ces art works have been correcting, for some time, a problem of interface de-

sign, excluding an alledged distinction between actual space and the techno-

logical virtual space. For example, Bezerro de Ouro (Golden Calf) and Legible 

City, by Jeffrey Shaw; Liquid Views, by Monika Fleischmann, Wolfgang Strauss 

and Christian-Arved Bohn; Text Rain by Camille Utterback and Romy Achituv; 

Vestis, by Luisa Donati; Atrator Poético (Poetic Attractor), by the SCIArts group 

and Edson Zampronha, among many others.

Here, the interfaces are bicycles, rugs, touch screens, clothing, windows... They 

are not specific elements, but are in the elements, camouflaged, hidden. They 

can be triggered in several ways, either by clapping, walking, or just thinking. 

The systems are invisible, the interfaces are media, pure communication.
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For Roller and Zielinsky (2001), as art leans toward an art of the 

media, it becomes the art of the interfaces. Likewise, the theory 

of art, leaning toward a story of the media, becomes a theory of 

interfaces. (apud ArAújo, 2005, p. 181).

The interfaces physically walk to assume the shapes of other objects, 

or simply pretend to be several objects, in near-natural attitudes, such 

as the joystick of Nitendo´s Wii, which can be triggered in several ways, 

simulating the operation of the object it replaces.

Hiding or camouflaging are two quite clear ways for the physical ele-

ments of the interface. The graphical elements are also replaced as well, 

and commonly used in interactive projections, recognizing gestures to 

move or handle information, as the graphical interfaces of Apple´s iPho-

ne and Microsoft´s Surface, previously mentioned.

The interfaces, not only invisible and user friendly, move toward the di-

rection proposed by several researchers, becoming a “neurological type”  

(KiSSelevA, 1998, p. 307). The systems become “alive” or with cognitive pro-

cessing ability, using all interfaces to meet their tasks.

The contemporary computer interface is under a process of great trans-

formation, and the art is its main product. The successful contribution of 

art to the development of the interface turns it into a key to understand 

the future of the interface, how it stepped in or out. The dimensions of 

the interaction are tied to the achievements and innovations introduced 

by the interface art,  indelibly printed in the contemporary culture.
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