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RESUMO 
Esta tese contribui com o conhecimento sobre as mídias interativas localizando os 

mecanismos que as tornam intuitivas. A pesquisa, para tanto, teve como objetivo 

decifrar o que consiste a intuitividade como elemento presente nas mídias interativas. 

Norteando o desenvolvimento ou oferecendo benefícios de uso, a intuitividade é 

sempre eleita como critério para determinar se uma mídia interativa (websites, 

quiosques, videogames, softwares, aparelhos, serviços digitais, etc.) é boa ou ruim, 

contudo, muito pouco se sabe sobre sua natureza, seja para providenciá-la na 

construção destes objetos, ou para questionar sua relação de uso. 
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ABSTRACT 

This thesis contribuites to the knowledge about interactive media finding the 

mechanics of intuitivity. The research, for this purpose, aimed to unveil what is 

intuitivity as an elemental part of the interactive media. Guiding it’s development or 

granting benefits of use, intuitivity is always selected as criteria to determine if an 

interactive media (websites, kiosks, videogames, software, digital services, gadgets, 

etc.) is good or bad, but, very little is know about it’s own nature, to help the 

development of these products, or even to question it’s use relationship. 
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1 Introdução 

A presente pesquisa tem como objetivo elucidar uma questão que até pouco 

tempo estava restrita apenas aos campos da computação e do design, e que só nos 

últimos anos começou a ganhar corpo como problema comunicacional. Este estudo se 

destinará a investigar o que constitui a intuitividade nas mídias interativas. 

A interação, problemática bem conhecida nos laboratórios de HCI (Human-

Computer Interaction) das universidades norte-americanas só adquiriu status de mídia 

com a disseminação massiva da internet nas últimas duas décadas. Até então, seria 

impossível pensá-la, e muito menos seus elementos internos, dentro de outro contexto. 

Tem ficado claro para pensadores e pesquisadores que o virtual e as 

modalidades que lhe são próximas constituem-se como uma nova mídia. Segundo 

Hillis, são “tanto uma tecnologia como um ambiente operacional de comunicações” 

(2003:80). Contudo, esta noção clássica de mídia como um suporte, um meio, um 

duto ou forma de transporte pode não ser mais suficiente: “O que está implícito na 

análise que as vê como duto é que as mídias, na verdade, não intermedeiam, mas são 

apenas intermediários, sem um verdadeiro status ontológico, mas sempre categorias 

distintas, ‘entre’ as quais não parece haver muitas posições intermediárias.” 

(2004:80). 

Uma questão intrigante está se formando na medida que novas tecnologias 

computacionais tornam-se parte indissociável da vida cotidiana e de nossas práticas 

sociais. Percebemos que estas novas modalidades alteram tanto o homem quanto a 

forma como ele se relaciona com o mundo e estabelece comunicação entre seus pares. 

Para Pierre Lévy, “Michel Serres enfatizou esta dimensão semi-automática, 

impessoal, da linguagem. Segundo o autor do Parasite, a linguagem faria parte ao 

mesmo tempo do sujeito, já que nos constitui, e do objeto, devido a seu caráter em 

grande parte automático, exterior, socialmente compartilhado.” (LÉVY, 1993:169). 

Pela primeira vez percebemos que há um ente intermediário no processo de 

comunicação além do próprio meio. 

Novos hábitos de consumo de mídia tanto quanto de produzí-la nos forçam a 

reconhecê-lo. Observamos agora que antes de uma comunicação entre sujeitos se 

efetivar (seja na relação de um para um como de um para muitos), estes recorrem a 
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um novo dispositivo, o qual, diferentemente da TV ou do rádio – simples ferramentas
1
 

–, possui dada complexidade que exigiria um processo digno de ser chamado 

comunicação.  Afirmamos aqui exatamente isto, que surpreendentemente somos 

postos a reconhecer que o processo de comunicação não ocorre mais somente entre 

homens, ou como já afirmava Donna Haraway, “Falar do mundo como um amontoado 

de práticas não significa que todos os atores sejam humanos”
2
. 

Não só computadores, mas todos os novos tipos de mídia interativa como 

celulares, set-top boxes de TV digital, videogames, cinema com interação da platéia 

através de sensores e telefones, e aparatos ainda a se conhecer, tornaram-se tão 

importantes quanto complexos, e em termos comunicacionais fizeram necessário a 

criação de interfaces com esta nova faceta humana – o usuário – para possibilitar-lhe 

fluência; “Pensar é um devir coletivo no qual misturam-se homens e coisas.” (LÉVY, 

1993:169). O termo interface designa justamente mecanismos pelos quais o usuário 

pode estabelecer relações com a máquina. Para Gui Bonsiepe, designer gráfico 

alemão da escola de Ulm na Suíça (herdeiros do legado da Bauhaus), “Um objeto 

pode ser denominada ‘tesoura’ quando possui duas lâminas de corte. Para transformar 

este objeto numa tesoura, precisamos ainda de duas alças, com as quais se acopla a 

ferramenta ao corpo humano. A interface constitui a ferramenta.” (1997:12). Em uma 

leitura simplista afirmaríamos que o homem apenas estabelece controle sobre a 

máquina, mas hoje temos conhecimento suficiente para compreender que a relação 

entre homem e máquina existe e não pode ser facilmente reduzida. 

Muitos autores como Paula Sibilia, Tomaz Tadeu da Silva, Donna Haraway, 

Alan Turing, Ray Kurzweil, Ken Hillis, Günter Anders, e mesmo romancistas como 

C.J. Lewis já afirmaram que a máquina transforma o homem. Para o sociólogo 

português Hermínio Martins “estamos a falar do Grande Experimento (…) de 

passarmos da modalidade biológica para a existência puramente virtual”
3
. Turing é 

mais radical ao afirmar que “Ao fazer uma máquina pensar como uma pessoa, o ser 

                                                        
1
 “o mouse de computador, por exemplo, é uma ferramenta para o usuário e a máquina, mas a RV é 

uma tecnologia – um conjunto complexo de muitos dispositivos, e, portanto, não apenas uma 

ferramenta.” (HILLIS, 2004: 79). Computadores, segundo Alan Turing, são meta-ferramentas, ou seja 

ferramentas que podem se tornar múltiplas ferramentas. 
2
 Apud HILLIS, Ken: Sensações digitais - espaço, identidade e corporificações na realidade virtual. São 

Leopoldo: Unisinos, 2004. Pg. 79. 
3
 Apud NOVAES, Adalto (ORG): Mutações - ensaios sobre as novas configurações do mundo. São 

Paulo, Agir/Ed:Sesc SP, 2008. Pg. 55 
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humano recria a si mesmo, define a si mesmo como máquina”
4
, comentário que se 

completa pelo de Katherine Hayles: “Os seres humanos constroem computadores, 

mas em troca são moldados”
5
. A origem deste conceito de pós-humano é geralmente 

atribuída a Heidegger, e já era objeto de preocupação de médica por Karl Jaspers em 

congressos de 1958
6
. 

A passagem do fluxo de comunicação através da máquina não pode mais ser 

caracterizada como simples transporte ou suporte. Seu uso constitui em si um 

problema de comunicação. Instruí-la a realizar o que se deseja, operá-la para conectar-

se a outros usuários, incorporar seu modus operandi para fazê-la funcionar a próprio 

favor são condições necessárias hoje – gostemos disso ou não – para nos 

relacionarmos com o mundo mediático (ou pós-mediático?). Esta relação, muitas 

vezes, é finita: o fluxo se dirige simplesmente à máquina, e não a outro sujeito-

usuário. 

Vemos jovens sentados horas de frente a seus celulares, entretidos, quase 

algemados; vemos síndromes e vícios surgirem provenientes da ausência de conexão 

com redes interativas; vemos profissionais serem desmobilizados na ausência da 

máquina para completar-lhes. Estão estes diantes apenas de um veículo, de um 

suporte, indagamos? Eis que a máquina e o virtual não são seres, mas, incrivelmente, 

os dotamos de uma certa ontologia. 

O reconhecimento desta estranha, intrigante e promíscua condição muda o que 

estudamos na comunicação, pois até então viamos os meios como meios, observando 

o uso que sujeitos faziam deles e de si mesmos através deles. Há aqui um elemento 

inteiramente novo que tem passado desapercebido até para os estudiosos da condição 

pós-humana. A interação homem-máquina é, na verdade, um diálogo entre eles; uma 

relação comunicacional tão intensa que transforma homem em máquina, e máquina 

em homem: hibridismos como coloca Tomaz Tadeu da Silva:  

“a indecente interpenetração, o promíscuo acoplamento, a 

desavergonhada conjunção entre o humano e a máquina. 

(…) Não existe nada mais que seja simplesmente ‘puro’ em 

                                                        
4
 Apud HILLIS, Ken: Sensações digitais - espaço, identidade e corporificações na realidade virtual. São 

Leopoldo: Unisinos, 2004. Pg. 53. 
5
 Apud HILLIS, Ken: Sensações digitais - espaço, identidade e corporificações na realidade virtual. São 

Leopoldo: Unisinos, 2004. Pg. 59. 
6
 Apud NOVAES, Adalto (ORG): Mutações - ensaios sobre as novas configurações do mundo. São 

Paulo, Agir/Ed:Sesc SP, 2008. Pg. 16. 
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qualquer dos lados da linha de ‘divisão’ (…) De uma lado, 

a mecanização e a eletrificação do humano; de outro, a 

humanização e a subjetivação da máquina” (2000:11). 

 

É importante que não deixemos a densidade da reflexão sobre a condição pós-

humana ofusque o objeto que desejamos, objetivamente, interpelar: de forma clara, 

entendemos aqui que o terminal da comunicação, antes um simples aparato ou 

ferramenta (a TV, o rádio ou o jornal), assume uma nova configuração muito mais 

sofisticada, rompendo seus próprios limites; a comunicação deixa de ser um processo 

de recepção neste terminal, e nele passa a ser um processo de manipulação. Esta 

condição muitas vezes também chamada de “experiência de uso de mídia interativa” 

possui tal complexidade que precisa ser tratada como um processo de comunicação à 

parte, entre homem e máquina. Há nela instituída uma linguagem, um processo de 

codificação e decodificação, trocas genuínas, construção de sentidos e a 

transformação contínua dos agentes envolvidos (mesmo quando um deles não é 

humano). Tal é a intensidade desta relação comunicacional que a ciência da 

computação e os estudos de HCI (interação homem-computador) não respondem mais 

satisfatoriamente as questões e os problemas emergentes. É preciso estabelecer 

critérios e bases para que a produção de mídia interativa esteja bem adaptada às 

necessidades humanas e sociais de forma simples, prática e abrangente. Este desafio 

só poderá ser resolvido quando ela for tratada também em termos comunicacionais. 

Sumariamente, estamos lidando com um objeto audiovisual e com seus 

processos que acabaram por transbordar os espaços restritos onde foram criados, que 

foram e continuam sendo incorporados em nossas práticas cotidianas e portanto, parte 

inexoravel de nossa cultura, tanto quanto a transformam quanto como por ela são 

transformados. 
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1.1 Objeto: intuitividade 

Em 1963, Ivan Sutherland criou o Sketchpad
7
 em como projeto de doutorado 

no Massachusetts Institute of Technology (MIT). O sistema que incluia um software e 

um hardware para sua utilização é um marco. Dentre os inúmeros motivos, 

selecionamos um que nos parece hoje fundamental: “Não era exigido qualquer 

treinamento substantivo do usuário.” (HILLIS, 2003:54). É neste momento que se 

funda um dos problemas mais recorrentes nos projetos de interfaces com usuários, e 

que herdamos quando o virtual se acoplou como mídia interativa: a intuitividade. 

Nosso objeto de pesqusia neste momento consiste em um recorte bastante reduzido de 

toda a problemática das mídias interativas. Pretendemos aqui abordar apenas a 

questão de como elas se tornam mais ou menos intuitivas para seus usuários, ou seja, 

quais os critérios e os princípios que regem essa intuitividade. 

Este não é um problema pequeno a ser enfrentado. A falta de intuitividade 

nestas mídias hoje é uma barreira considerável ao acesso de muitas pessoas aos novos 

modos de comunicação, modos estes que passam a ser de grande importância segundo 

Flusser: “podemos admitir que atualmente o ‘pensamento-em-superfície’ vem 

absorvendo o ‘pensamento-em-linha’ [..] e isso representa uma mudança radical no 

ambiente, nos padrões de comportamento e em toda a estrutura de nossa civilização” 

(FLUSSER, 2007:110). A exclusão social ou a segregação causada pelo 

analfabetismo tecnológico é vívida em nossa sociedade, e os esforços de inclusão 

digital são muitos, mas com resultados tímidos, uma vez que o uso das novas 

tecnologias não se apresentam fáceis ao leigo ou ao usuário sem treinamento prévio. 

Concomitantemente na área de design e engenharia, o sucesso de novos produtos e 

novas invenções dependem inteiramente da aplicação de princípios mais intuitivos 

para uso e manipulação. Em última análise, o desenvolvimento de interfaces mais 

intuitivas garantiria menos tempo despendido com o aprendizado e familiarização a 

sistemas computacionais, e mais com sua atividade-fim (que deveriam ser o propósito 

inicial do uso da computação e da crescente informatização da comunicação), 

contribuiria muito para a inclusão digital e tornaria as atividades cotidianas mediadas 

pela máquina mais simples. 

                                                        
7
 Os registros audiovisuais das demonstrações do Sketchpad estão disponíveis atualmente no Youtube, 

nos links em <http://www.youtube.com/watch?v=USyoT_Ha_bA , acessado em 10/04/2011> e 

<http://www.youtube.com/watch?v=BKM3CmRqK2o , acessado em 10/04/2011> 
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Profissionais que lidam diariamente com um campo muito jovem conhecido 

como User Experience (também reconhecido pela cigla UX) tendem a equacionar o 

problema em dois eixos: complexidade e profundidade, afirmando que as interfaces 

complexas inibem usuários com pouca experiência, mas sua simplificação torna a 

mídia em questão com menos funcionalidades, possibilidades e profundidade de uso. 

Ainda que esta lógica pareça irrefutável, qualquer usuário de computador iniciante 

que já tenha se deparado com um processador de texto como o famoso “Microsoft 

Word” – praticamente um paradigma do uso computacional – terá visto uma interface 

que ao mesmo tempo é simples o suficiente para ser entendida por iniciantes, e possua 

a profundidade de recursos para atendender usuários de grande experiência que 

demandam funções e usos avançados. O exemplo dado não é um paradoxo nas 

equações de uso de mídia interativa, mas sim o resultado de anos de desenvolvimento 

do produto com grandes investimentos no aprimoramento da sua interface, que passou 

inclusive por alguns retrocessos, e ainda é motivo de grandes discussões. 

Até o momento, a engenharia e o design trataram o problema da intuitividade 

como uma coleção de boas práticas, isto é, um alfabeto de elementos que se 

demonstraram empiricamente mais eficientes quando testados junto a usuários. Esta 

coleção é conhecida como Design Patterns, convenções e princípios normativos 

adotados nas construções de praticamente todas as interfaces entre homem e 

computador. Este princípio, contudo, esconde atrás de si um direcionamento 

filosófico que gostariamos de questionar: o Design Patterns se constituiu como uma 

linguagem universal para a interação entre o homem e a máquina, que aos poucos está 

sendo destilada até conseguir revelar a fórmula intuitiva primordial, isto é, descobrir o 

código humano da intuição que permitiria a experiência mais natural e ubíqüa entre os 

dois. A computação sempre tratou o problema da intuitividade como algo da ordem 

metafísica, um elemento constituínte do homem que nascia com ele e portanto 

precisaria ser decifrado; uma linguagem subjacente pré-instalada em nossa cognição. 

Assim como os engenheiros e computólogos, o mercado de mídia rapidamente 

incorporou esta noção, entendendo seus próprios produtos como sendo (ou não sendo) 

intuitivos, leia-se, dotados ou não da linguagem obscura que os torna naturais para os 

homens, ou de uma fórmula primordial de intuição. 

Em muitos casos, reconhecia-se o papel importante da cultura e do 

aprendizado, ainda que não recorressem ao trabalho de antropólogos ou psicólogos 
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para equacionar esses fatores na questão. Quando uma interface não adquiria o status 

pleno da intuitividade, recorria-se ao treinamento e a construção de elementos 

próximos ao que o usuário já estaria previamente acostumado, trazendo familiaridade 

por associação (as soluções sempre pareceram como reformas paliativas, seja para 

evitar ônus financeiro para manter equipes multidisciplinares, ou por questão de 

prazos para produção de soluções comerciais). Não obstante, estes esforços 

denotavam apenas a inabilidade em decifrar o código, não um processo normativo. A 

intuitividade se instituiu, não apenas entre produtores mas também entre 

consumidores da mídia interativa, como um elemento transcendente. É esta posição 

que colocamos em dúvida aqui. 

Realmente há fatos institucionais
8
 que apontam esta intuitividade como algo 

transcendente. É inegável que um videogame como o “Nintendo Wii” aparenta ter 

decifrado este código quando é utilizado fluentemente sem ao menos haver um 

contato mínimo prévio, tanto por idosos como crianças ou adultos, homens ou 

mulheres, em qualquer país, inclusive aqueles cujo contato com tecnologias como o 

videogame foram praticamente inexistentes. 

Este é o motivo que faz do objeto algo instigante: somos capazes de saber, 

somente por olhar, que algo é intuitivo, mas não conseguimos explicitar as regras e os 

critérios que o constituem desta forma. Parece uma força instintiva, mas não é algo 

que um recém nascido seja capaz de por em prática, ou mesmo uma criança pequena 

que já tenha sua capacidade motora razoavelmente desenvolvida; estes simples fatos 

também demonstram que esta intuitividade é algo aprendido; é algo exterior. 

A intuição como conceito geral pode eventualmente ser algo da ordem 

metafísica, mas esse pequeno conceito específico que tratamos por intuitividade, 

restrito às mídias interativas, nos parece responder a outra modalidade. O objeto que 

procuramos interditar não é realmente a intuição como ela é entendida pelo senso 

comum. A inutição que leva pessoas a realizarem ações sem motivos claros ou quase 

como mágica, realmente só pode ser colocada dentro de um contexto metafísico e 

oposto a qualquer princípio científico. A intuitividade que abordamos aqui é uma 

                                                        
8
 John Searle distingue fatos brutos, aqueles que são concretos e inegáveis como uma parede ou uma 

pedra dos fatos institucionais, aqueles que só são fatos quando há uma concordância sobre eles. A 

linguagem para Searle é substancialmente constituída de fatos institucionais. In SEARLE, John: The 

construction of social reality. New York: Free Press, 1997. 
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capacidade de resposta e adaptação rápida, uma familiaridade quase instantânea com 

objetos externos sem prévio contato; um diálogo de tal forma empático que aparenta 

ser natural. 

O problema da intuitividade pode também ser colocado como um recorte 

reduzido do problema da ergonomia e da experiência de uso em design; ou também 

como um recorte da redução do tempo de engendramento e familiarização de objetos 

pela mente quase ao imediato nas questões de cognição. Como se vê, este problema 

está inserido em problemáticas muito mais amplas e diversas, que não teremos 

condição de abarcar pois lidaremos com ele estritamente no que tange a questão 

audiovisual. É possível que as respostas que buscamos aqui possam contribuir 

igualmente com pistas para a solução destes outros problemas. 

Resumindo a questão, o problema proposto é: quais os critérios e princípios 

que determinam a intuitividade de uma mídia interativa, e como é possível medí-los? 

Partimos assim de saberes multidisciplinares, com base nas teorias cognitivas, 

teorias de interação homem-máquina, neurociência, e de um contexto onde a 

computação e a sofisticação dos terminais de comunicação estabeleceram novos 

comportamentos e relações. Adotamos como hipótese que a intuitividade não é um 

elemento metafísico ou ontológico, mas uma operação inteligível capaz de ser 

localizada, racionalizada, entendida e aproveitada para a produção de interações mais 

simples entre o homem e a máquina. 

Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo elucidar a questão da 

intuitividade – suas regras e critérios – nas mídias interativas qualificando seus 

mecanismos de funcionamento. De forma secundária, acreditamos que este projeto e 

seus resultados possam abrir caminhos para constituir a interatividade como campo de 

pesquisa em comunicação, como já era previsto por visionários desde a década de 70: 

“O computador é um meio de comunicação! Eu sempre tinha pensado nele como uma 

ferramenta, talvez um veículo”
9
, afirmava Alan Key, renomado cientista da 

computação norte-americano, por conta do extenso contato que teve com a obra e o 

pensamento de Marshall McLuhann.  

                                                        
9
 Apud JOHNSON, Steven: Cultura da Interface – como o computador transforma nossa maneira de 

criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. Pg. 41. 
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1.2 Contexto: um mundo de superficies e mídias interativas  

Por mais que tratemos ostensivamente da intuitividade, não se pode negar que 

esta pesquisa lida direta e igualmente com a questão da mídia. Definir o que é mídia 

hoje, também não é tarefa fácil. É preciso fazer, de início, um esclarecimento sobre o 

próprio termo. Ele é recorrentemente confundido com empresas informativas ou com 

o suporte da comunicação. Empresas de comunicação, como os grandes jornais ou as 

grandes redes televisivas, não são “a mídia”, tampouco o suporte “papel” ou a tela da 

TV o são. O conjunto de notícias impressas no papel são “a mídia”, ou os programas 

televisivos o são, isto é, o suporte (tela, papel, caixa de som, etc.) – o aparato material 

e concreto – não se constitui como mídia enquanto algo que possibilite a troca social 

de sentidos e significados não esteja nele. Consideramos como mídia, portanto, o 

suporte de significações e sentidos, não o suporte físico e material da comunicação, 

nem a empresa que distribui informações
10

. 

Mark Deuze, pesquisador da Universidade de Indiana nos Estados Unidos 

esboça formulações mais atuais para este – se assim o podemos chamar – conceito. 

Sua primeira perspicácia é perceber que já há algum tempo nós não vivemos com a 

mídia, mas sim através dela, na mídia. Segundo ele, “today we have to recognize how 

the uses and appropriations of media penetrate all aspects of contemporary life.” 

[hoje nós temos de reconhecer como os usos e a forma como nos apropriamos da 

mídia é uma infusão em todos os aspectos da vida contemporânea] (2009:2). As 

mídias e a mediatização são parte fundamental de como atribuímos significados ao 

mundo, às coisas e ao contexto que nos cerca, seja em nosso cotidiano, quando 

trabalhamos ou mesmo nos divertimos, assim como é a forma como nos relacionamos 

uns com os outros, que agora chamamos simplesmente de “nos conectar”. De fato, 

estamos reconhecendo aos poucos que ela é também um espaço
11

, um lugar, um 

grande átrio de acontecimento. Deuze argumenta também que ainda insistimos em 

manter uma separação equivocada, por questões normativas ou conceituais, entre 

mídia e sociedade. Esta separação não existe mais: mídia é a sociedade. Segundo ele,  

                                                        
10

 Devemos concordar que confundir o conceito de mídia com as próprias empresas informativas faz 

algum sentido quando consideramos, ao bom estilo “Cidadão Kane”, que estes significados e sentidos 

são produzidos por tais empresas – mas esta é uma discussão que não iremos nos aprofundar aqui. 
11

 A concepção de mídia como um espaço, com base em um pensamento pós-estruturalista, foi proposta 

em 2007 in RANOYA, Guilherme: “Desconstrução Comunicacional – Sujeito, Dispositivo e Espaço 

Mediático” in Biopolítica, Comunicação e o Poder Pastoral. São Paulo: Biblioteca da Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), 2009. Pg. 85. 
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“we locate the potential power of people to shape their 

lives and identities in the assumption, that people produce 

themselves (and therefore each other) in media. This 

perhaps may explain why people do not recognize their 

media habits because media are invisible to them as they 

are a constitutive part of it” [Localizamos o poder 

potencial para as pessoas moldarem suas vidas e 

identidades assumindo que elas são a produção de si (e 

portanto a produção de outros também) através da mídia. 

Isto possivelmente pode explicar porque elas não percebem 

seus habitos mediáticos já que a mídia é invisivel para elas 

enquanto são uma parte constitutiva da própria mídia.] 

(2009:5).  

Esta nova cultura não é a presença de equipamentos, aparelhos, aparatos e 

novas tecnologias em nossas vidas, mas antes a mudança em nossas práticas 

cotidianas, em nossos hábitos e nossas relações com outros, que estão sendo 

profundamente transformadas; em suma, é a mudança na lógica de nossas relações, ou 

a mudança radical na forma como lemos o mundo e atribuímos sentidos e significados 

ao que nos cerca. Henry Jenkins, professor do Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) nos Estados Unidos corrobora esta ideia. Em um de seus livros mais 

importantes – A Cultura da Convergência
12

 – ele argumenta justamente que vivemos 

em um mundo altamente conectado, mas que a mudança mais dramática não está nos 

objetos tecnológicos, mas na maneira como nos apropriamos deles para criar um novo 

sistema de relações e práticas:  

“a convergência não ocorre por meio de aparelhos, por 

mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre 

dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas 

interações sociais com outros. Cada um de nós constrói a 

própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos 

de informações extraídos do fluxo midiático e 

transformados em recursos através dos quais 

compreendemos nossa vida cotidiana” (2009:28).  

No fundo, quanto mais esta cultura se apropria das novas tecnologias de 

informação e comunicação, menos perceptíveis e notórias elas nos são, menos 

estranhamentos e surpresas elas nos causam e mais ubíquas, adaptadas e harmoniosas 

aos ambientes físicos elas se encontram. 

Tentamos através destas breves colocações demonstrar que o conceito do que 

é mídia não está solidamente definido. Há muito questionamento sobre o que ela 

própriamente é, como funciona, e qual sua relação conosco. A maneira como a 

vemos, que possui certa concordância com Deuze e Jenkins, está razoavelmente 

                                                        
12

 JENKINS, Henry: Cultura da Convergência. São Paulo: Ed. Aleph, 2009. 
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detalhada em pesquisa apresentada à Universidade de São Paulo em 2009, intitulada 

“Biopolítica, Comunicação e o Poder Pastoral” (RANOYA, 2009). Nos parece melhor 

qualificá-la como uma espécie de espaço de acontecimento, por que através deste 

espaço sujeitos se encontram reunidos, aproximados ou localizados, mesmo que não 

concreta ou fisicamente. 

O que parece definitivo é que não podemos mais qualificar como mídia apenas 

um suporte. Sem que este espaço (ou qualquer que seja a denominação dada) traga 

consigo alguma significação ou faça algum sentido para os que os utilizam, não 

obtemos esta qualidade que chamamos propriamente de mídia. Parece igualmente 

verdadeiro que os pensadores contemporâneos das mídias cada vez mais tratam-na 

como algo inerente a nós, possivelmente como parte de nossa ontologia, isto é, 

falamos de um homo media, equiparável ao homo ludens
13

 de Huizinga ou do homo 

faber
14

 de Flusser. Assim posto, parece ainda mais central compreender as 

características específicas das novas formas mediáticas, uma vez que elas próprias nos 

dão os indícios de nós mesmos; compreendê-las é compreender-nos. Compreender 

como as criamos ou usamos é compreender igualmente nossa subjetividade, as formas 

em que modelamos a nós mesmos, e como tecemos nossas relações uns com os 

outros. 

De um universo ainda pouco consolidado, recortamos para este estudo apenas 

uma dentre suas diversas incorporações possíveis: as mídias interativas. A 

intuitividade nos parece mais aderente e perceptível nelas, ainda que consideremos – 

como previamente comentado – que nosso objeto possa vir a ser apenas uma visão 

discreta de um problema ergonômico ou cognitivo muito mais amplo e presente de 

maneira indistinta em todo tipo de mídia. Mesmo assim, é preciso iniciar a 

investigação sobre a intuitividade em algum ponto de entrada, que em nosso caso é 

onde ela se constitui de forma mais evidente. 

Também se faz necessário qualificar o que é propriamente uma mídia 

interativa. Pierre Lévy critica essa classificação, demonstrando que toda atividade 

humana é, sem sombra de dúvida, interativa:  

“O termo ‘interatividade’ em geral ressalta a participação 

                                                        
13

 In HUIZINGA, Johan: Homo ludens. São Paulo: Perpectiva, 1980. 
14

 In FLUSSER, Vilém: O Mundo Codificado. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 
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ativa do beneficiário de uma transação de informação. De 

fato, seria trivial mostrar que um receptor de informação, a 

menos que esteja morto, nunca é passivo. Mesmo sentado 

na frente de uma televisão sem controle remoto, o 

destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu 

sistema nervoso de muitas maneiras, e sempre de forma 

diferente do seu vizinho. Além disso, como os satélites e o 

cabo dão acesso a centenas de canais diferentes, conectados 

a um videocassete permitem a criação de uma videoteca e 

definem um dispositivo televisual evidentemente mais 

‘interativo’ que aquele da emissora única sem o 

videocassete.” (1999:79). 

O termo nos parece igualmente impreciso. A relação com a mídia não pode ser 

facilmente classificada entre passiva ou interativa. Wilton Azevedo classifica a 

interação em três níveis graduais
15

: passivo, reativo, e interativo, que vai de uma 

interação restrita a confirmar o recebimento de informação na mídia, passando pela 

condição de se navegar entre algumas possibilidades oferecidas nela até uma 

intervenção mais profunda onde é possível criar novas situações neste espaço.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama proposto por Cooper, Reinmann e Cronin (traduzido para o português). COOPER, 

Alan, REIMANN, Robert & CRONIN, Dave: About Face 3. Indianapolis: Wiley Publishing, INC. 

2007. Pg. XXXI (introdução) 

Enquanto Preece, Rogers e Sharp definem como design de interação, “Design 

                                                        
15

 AZEVEDO, Wilton: Passivo, Reativo e Interativo, 2001. Disponível em: 

<http://www.usjt.br/prppg/revista/integracao_25.php>. Acesso em 17 de maio de 2010. 
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de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas no 

lar ou trabalho. Especificamente, significa criar experiências que melhorem e 

estendam a maneira como as pessoas trabalham, se comunicam e interagem.” 

(2005:28), Cooper, Reinmann e Cronin tentam estabelecer um mapeamento a partir 

das diferentes funções e atividades de design para definir exatamente o que significa 

projetar uma mídia interativa. Eles propõe o gráfico traduzido na figura 1 para 

discernir os campos e suas especificidades, enfatizando que a distinção da mídia 

interativa é justamente dela interagir através de comportamentos. 

Quando falamos aqui de mídias interativas, temos em mente um contexto bem 

mais específico do que as classificações gerais dadas por Azevedo, ou as definições 

dadas por Cooper, Reinmann e Cronin ou Peerce, Rogers e Sharp. Tratamos 

especificamente de experiências com mídia que passam obrigatoriamente por 

máquinas computacionais, tais como computadores, videogames, aparelhos de 

computação móvel, celulares capazes de lidar como sistemas operacionais e 

aplicativos, e outros equipamentos que porventura virão a ser criados em tempos 

próximos, compartilhando com os demais citados esta característica de realizarem 

processamento computacional de pequeno ou grande porte, mas suficientemente 

complexos para necessitarem uma interface com seus usuários para serem operados. 

Lidamos com um ente intermediário, que mesmo não sendo humano, não possui mais 

a simplicidade de uma mera ferramenta. O psicólogo cognitivo Steven Pinker 

concorda corrobora com o que institui-se aqui: 

"‘Por que meu computador não está imprimindo?’ ‘por que o 

programa não sabe que você substituiu sua impressora 

matricial por uma laser. Ele ainda pensa que está falando com 

a impressora matricial e está tentando imprimir o documento 

pedindo à impressora para reconhecer sua mensagem. Mas a 

impressora não entende a mensagem; não faz caso dela 

porque espera que seu input comece com %! O programa 

recusa-se a ceder o controle enquanto interroga a impressora, 

por isso você precisa conseguir a atenção do monitor para 

poder tomar de volta o controle do programa. Quando o 

programa ficar sabendo que impressora está ligada a ele, os 

dois poderão se comunicar.’ [...] Os filósofos behavioristas 

insistiram em que isso é apenas conversa descuidada. As 

máquinas não estão realmente entendendo ou tentando coisa 

alguma, diriam eles; os observadores simplesmente estão 

sendo descuidados na escolha dos termos, arriscando-se a ser 

seduzidos a cometer graves erros conceituais. Ora, o que está 

errado nesse quadro? Os filósofos estão acusando os 

cientistas da computação de raciocínio nebuloso? O 

computador é mais burocrático, meticuloso, intransigente e 

implacável requerente de precisão e clareza de todo o 
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universo. Pela acusação, você poderia pensar que são os 

aloucados cientistas da computação que chamam um filósofo 

quando seu computador pára de funcionar, e não o contrário." 

(PINKER, 2008:89) 

Convivemos agora com um alto índice de atenção flutuante, isto é, estímulos e 

demandas paralelas, simultâneas, deslocando continuamente o foco do olhar ou dos 

sentidos, de motivações ou disposições, vezes presentes, vezes ausentes, que vão de 

um ponto a outro em fração de segundos, potencializada por dispositivos que exigem, 

incessantemente, interação; novos tamagoshis
16

; ao se ver pessoas reunidas em uma 

mesa, todas atentamente ligadas aos seus smartphones, mas completamente alheias 

umas as outras – hábito mais do que comum nos dias de hoje –, entendemos que este 

novo elemento altera comportamentos. Ele não está mais sendo o objeto de simples 

utilização quando sujeita seus usuários à sua dinâmica própria. Quem é o sujeito, e 

quem é o objeto nesta relação? Quem conduz, e quem é conduzido? Os papeis se 

confundem, por que não se trata de uma ferramenta sendo operada por um sujeito. A 

interação bidirecional caracteriza uma espécie de comunicação, ainda que possa ser 

qualificada em um estado de proto ou pseudo-comunicação.     

A complexidade que prescinde um entreposto ou intermediário para o uso 

parece ser um critério mais adequado para a definição do tipo de mídia que nos 

oferece o melhor aporte para este estudo. Uma "estranha nova zona entre o meio e a 

mensagem. Essa zona é o que chamamos de interface” (JOHNSON, 2001:35) é a 

definição de Steven Johnson. Tal critério demonstra também que sua denominação 

usual como mídia interativa é inapropriada, ou melhor dizendo, tratar-se-há apenas de 

uma nomenclatura arbitrária adotada mercadologicamente, mas que não possui 

qualquer correlação real com suas características de fato. Ainda sim, continuaremos a 

chamá-la por seu nome comum, mídia interativa. 

Como já explorado em Hillis, a complexidade muda drasticamente o objeto: 

de uma ferramenta ou suporte tecnologicamente superior, passamos para um sistema 

complexo, cujo sentido para seu usuário é completamente diferente. A questão aqui, 

como fundamenta Jenkins, não é a da tecnologia ou do aparato computacional, mas do 

                                                        
16

 Pequenos equipamentos eletrônicos japoneses que simulavam animais de estimação. Febre juvenil da 

década de 1990, as criaturas virtuais precisavam ser alimentadas constantemente, supridas de carinho e 

cuidados, como um animal verdadeiro. Transformavam-se facilmente no centro da atenção das crianças 

da época, que já naturalmente dispersas, causavam aflição nos pais por desenvolverem um 

comportamento muitas vezes caracterizado como próximo do autismo.  
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sentido que isso tem junto ao sujeito que lhe faz uso, que não entende esta mídia 

formada nestes sistemas como a mesma mídia amparada em simples ferramentas 

tecnológicas como a televisão ou o rádio, ainda que estes últimos sejam, sim, 

interativos. A relação que estabelecemos com eles… esta não é mais a mesma. 

Howard Rheingold, visionário da computação, referiu-se precisamente a esta 

mudança quando escreveu em Tools for Thought
17

 sobre o invento de Doug Engelbart 

(o mouse e as bases da GUI – Graphic User Interface): “In Doug's words, all of our 

old habits of organizing information are ‘blasted open’ by exposure to a system 

modeled, not on pencils and printing presses, but on the way the human mind 

processes information.” [Nas palavras de Doug, todos os nossos velhos hábitos de 

organização informação são ‘detonados’ pela exposição a um sistema que tem por 

modelo, não lápis ou máquinas impressoras, mas o modo como a mente humana 

processa informação]
18

.  

Conforme a engenharia avança, nosso entorno se transforma. Encontra-se em 

curso atualmente uma proliferação das interfaces e das mídias interativas na forma de 

superfícies das mais variadas. A interface, pontua Gui Bonsiepe, “é para o programa o 

que o cabo é para o martelo” (1997:43). Na medida que o hardware se torna 

fisicamente mais fino ou até flexível, mais objetos são planejados para serem 

revestidos por elas. Exercícios de futurologia desenvolvidos pelas gigantes da 

informática mostram visões da mídia interativa presente nos mais improváveis 

objetos: de espelhos em banheiros ajudando pessoas a se arrumarem para o trabalho 

pela manhã, ao revestimento por completo de objetos como geladeiras, fogões, mesas, 

dentre muitos outros, que passam a usufruir de uma grande tela de computador como 

porta, tampo ou base. Além de realizarem suas funções tradicionais, são capazes de 

exibir vídeos, realizar chamadas telefônicas, tocar música, enviar mensagens ou 

mesmo se comunicar com outros equipamentos transferindo dados por contato ou por 

proximidade, serem controlados remotamente, e uma centena de outras capacidades 

que poderíamos aqui detalhar. 

                                                        
17 RHEINGOLD, Howard: Tools for Thought – the history and future of mind-expanding technology. 

Cambridge: MIT Press, 2000. Disponível em <http://www.rheingold.com/texts/tft/> acessado em 

25/03/2013.   
18

  RHEINGOLD, Howard: Tools for Thought – the history and future of mind-expanding technology. 

Cambridge: MIT Press, 1995. Pg. 140. Disponível em <http://www.rheingold.com/texts/tft/9.html> 

acessado em 25/03/2013. Apud JOHNSON, Steven: Cultura da interface – como o computador 

transforma nossa maneira de criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. Pg. 22. 
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As telas e as imagens dinâmicas que elas exibem estão prestes a se tornar uma 

forma de pele, recobrindo os objetos de nosso dia-a-dia e nossa paisagem urbana, e 

consequentemente, se tornando o elemento através do qual os operamos ou como 

participam de nossa vida. Este é um processo que vem tomando forma há um bom 

tempo; Vilém Flusser, ao descrever as mudanças nas relações de significação da 

segunda guerra mundial para nossos tempos comenta tal questão. Para o autor, antes 

da guerra, a importância dada a imagem era signitivamente menor do que ao texto ou 

ao que chama de elemento unidimensional (mensagens em uma leitura linear, em 

oposição a imagem bidimensional). Pouco importava, visualmente, como a mensagem 

estava apresentada (os tipos gráficos, as cores, as marcações), pois o seu significado 

se encontrava exclusivamente na decodificação do texto escrito, e consequentemente, 

as superfícies que tratamos aqui tinham pouca importância. Esta condição, como 

afirma, mudou de lá para cá: 

“Quando uma parte importante das mensagens que nos 

programam hoje em dia chega em cores, significa que as 

superfícies se tornaram importantes portadores de 

mensagens. Paredes, telas, superfícies de papel, plástico, 

alumínio, vidro, material de tecelagem etc. Se 

transformaram em ‘meios’ importantes.  A situação no 

período anterior à guerra era relativamente cinzenta, pois 

naquela época as superfícies para a comunicação não 

desempenhavam um papel tão importante.” (FLUSSER, 

2007:128) 

Quando pensamos em mídia hoje, somos remetidos a uma pequena superfície 

como uma televisão posicionada em uma sala ou qualquer outro ambiente; podemos 

também imaginar o momento de leitura de uma revista ou de um jornal sobre uma 

mesa, ou mesmo a visão de um outdoor quando passamos por uma avenida. Em todos 

estes casos, tratamos a mídia como um elemento discreto, finito, limítrofe e contido 

como uma pequena janela em uma grande parede. Ao que tudo indica, este não será o 

caso para os anos vindouros, onde a mídia estará muito mais presente e de maneira 

muito mais contínua. A pequena janela será possivelmente substituída pela própria 

parede.  

Esta condição onipresente dos espaços mediáticos, camuflados como os 

próprios objetos de uso diário, recebe o nome de ubiqüidade. A tendência dos 

dispositivos computacionais é de se tornarem cada vez mais ubíqüos, e esta 

miscigenação entre mídia e computação faz com que a mídia caminhe na mesma 

direção, ou se torne até mais invasiva e pervasiva. A intensidade com que 
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experienciamos a mídia possivelmente crescerá também. Nosso contato com ela será 

cada vez mais fluído e contínuo, e ela nos parecerá, cada vez mais, parte indissociável 

de nós. Esta relação também já ganhou um nome, ainda não traduzido para o 

português: seamless. Como dito, a questão é menos da tecnologia em si, e muito mais 

da relação que estabelecemos entre nós e este mundo (ou entre nós mesmos através 

dele). A mídia que tratamos aqui não é mais pura, mas uma conjunção promíscua 

entre suportes de sentidos e inteligências maquínicas. 

A mídia interativa também tende a ser profundamente transformada nos 

próximos anos. Estamos acostumados a operá-la fazendo uso de equipamentos que 

representam no espaço virtual nossas ações no mundo concreto. Eles são chamados na 

computação de dispositivos de entrada, e comumente reconhecidos como o mouse, o 

teclado, o joystick, dentre uma gama também vairada de componentes. Não é possível 

dizer se estes dispositivos deixarão de existir, mas sabemos que novas formas de 

interação já são possíveis e que tem se tornado cada vez mais presentes nos hábitos 

das pessoas (os especialistas e projetistas tem chamado este novo tipo de interação de 

“computação física”). Das telas sensíveis ao toque, comuns hoje nos aparelhos 

telefônicos, passando pelas interfaces tangíveis utilizando objetos especialmente 

confeccionados para que interajam por contato com as superfícies, chegando 

finalmente nas tecnologias de reconhecimento de corpos, imagens, objetos e gestos, 

encontramos um novo modelo de se pensar essa interação na busca por uma forma 

mais direta, mais imediata e mais concreta com a própria mídia. Clickar com o mouse 

sobre a mesa tendo esta ação representada por um cursor em forma de seta, em um 

ponto de um mapa virtual numa tela de computador, e arrastar este mapa virtual para 

que novos trechos sejam apresentados, definitivamente não constitui a mesma relação 

tácita de tocá-lo com o próprio dedo e arrastá-lo sob a superfície virtual. Neste caso, o 

ponto escolhido parece estar sendo realmente tocado como se o mapa não estivesse 

em uma tela, mas em uma folha de papel sendo empurrada para lá ou para cá, 

enquanto que a relação de espaço deslocado pelo mouse e sua representação na tela se 

dão através de uma proporção aproximada que não corresponde diretamente ao 

deslocamento físico operado no dispositivo, o que rompe a ligação seamless entre o 

sujeito e a mídia; esta dissociação nos soa como uma operação indireta, reconstituída, 

emulada, uma tentativa do computador reproduzir o movimento realizado, enquanto 

nas telas sensíveis ao toque o movimento opera diretamente... bem, não exatamente; 
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sabemos que isso é apenas um truque, uma ilusão, e que tecnicamente ambos os 

mecanismos de interação funcionam da mesma maneira. Mas para o leigo, esta 

relação “direta” em oposição a representação “indireta” parece ocorrer, e a 

experiência e os sentidos em cada uma delas são bastante diferentes. Acreditamos 

ainda sim que os velhos dispositivos de entrada possuem seus próprios espaços e que 

muitas atividades são melhor exercidas neles: escrever um texto através de um teclado 

físico ainda nos parece mais prático e conveniente do que usar uma mesa 

digitalizadora com uma caneta para escrevê-lo. 

Esta avalanche de possibilidades, mudanças, tecnologias e conceitos que 

apresentamos aqui têm como intuito apenas contextualizar o recorte que iremos 

abordar neste estudo. Lidamos com experiências e fundamentos sendo constantemente 

revistos em função das transformações em nosso mundo, estas, cada vez mais rápidas 

e avassaladoras. Este exercício inicial nos parece frutífero, mesmo quando lidamos 

apenas com as expeculações do porvir, para demonstrar o quanto deste pequeno 

objeto, neste pequeno recorte, carece de uma abordagem comunicacional. Nos parece 

que esta questão pode vir a ser central para os problemas mediáticos (seja de produção 

como de recepção) conforme o entrelaçamento entre mídia e computação se torne 

cada vez mais inevitável e irreversível. Não pretendemos adentrar por demais nas 

questões técnicas ou na engenharia destas novas formas mediáticas, mas em seus 

problemas comunicacionais, e assim sendo, a intuitividade (ou as possiveis formas de 

torná-las intuitivas) se caracteriza claramente como um deles. As complexidades estão 

presentes e não podem ser ignoradas, mas também não devem ser colocadas como 

impedimento para que se realize sua investigação. É difícil delimitar o que pertence 

ou não pertence à comunicação hoje. É importante que deixemos entrar novos objetos 

e novos problemas, postos em exame por áreas que lhes parecem, a primeira vista, 

exóticas, mas que podem oferecer respostas inovadoras. O problema da tecnologia 

não pode mais ser visto fora de todas as áreas a que ela serve como infra-estrutura, e 

além, estas áreas precisam urgentemente serem integradas umas as outras para que a 

relação sistêmica, certamente presente entre todas elas, começe a se resolver. 

Pesquisas multidisciplinares são difíceis por sua própria natureza: nos 

propomos a fugir de zonas de conforto e recomeçar entendimentos do zero; 

igualmente, pesquisas exploratórias se deparam com algo novo, desconhecido, e estão 

sujeitas se perderem em seu caminho, pois não há indicações e guias a serem 
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seguidos. 

Por mais difícil que seja trilhar estes rumos, é preciso cursá-los, já que a 

conexão de pequenos pedaços e a construção de pequenos avanços parece 

fundamental, hoje.    

1.3 Procedimentos Metodológicos 

Por justamente se tartar de um objeto multidisciplinar e pela ausência de 

pesquisa dentro do recorte estabelecido, propomos aqui o desenvolvimento de uma 

pesquisa teórica. Realizá-la exige uma metodologia de exploração – uma busca 

sistemática por conceitos relacionados ao tema que contribuam para sua explicação – 

dentro de campos muito variados do saber. 

Esta revisão sistemática de obras e publicações que tangenciem o assunto 

percorre as seguintes areas: 1) da imagem e da virtualidade na comunicação; 2) da 

semiótica e do imaginário associados a leitura das interfaces digitais; 3) dos processos 

da mente, da consciência e da relação sujeito-objeto segundo a neurociência; 4) da 

cognição e interação com o mundo segundo a psicologia cognitiva; 5) do atual estágio 

das questões de usabilidade e interatividade segundo o estudo da interação homem-

máquina (HCI). Recorreremos a autores como António Damásio, Steven Pinker, John 

Maeda, Donald Norman, Christopher Alexander, Michel Serres, Jean Piaget, Vilém 

Flusser, Ludwig Wittgenstein, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Jean Maisonneuve, 

Pierre Lévy, Roy Wagner, Bill Moggridge, Jane Fulton Suri, Gui Bonsiepe, Chris 

Anderson, Mark Deuze, dentre uma lista ainda ainda maior, para delinar a pesquisa.  

A partir destas diferentes perspectivas, esperamos propor uma base de 

conhecimento sólido e suficientemente amplo, esgotando todas as possibilidades 

atuais para conhecer o objeto, dando fartos subsídios para que se possa realizar uma 

análise clara, precisa e objetiva da sua relação nas mídias interativas. 

Sabendo de antemão que o campo é muito jovem e inexplorado, é muito 

provável que os resultados apresentados aqui sejam apenas provisórios. Pretendemos 

com este trabalho providenciar base para a construção futura de uma teoria da 

interatividade segundo o pensamento em comunicação, e não uma explicação 

definitiva sobre assunto. 
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2 Panorama geral das teorias e modelos de intuitividade e interação 

Até o presente momento não existe qualquer bibliografia que aborde o assunto 

da intuitividade nas mídias interativas dentro do campo da comunicação. Nele, o 

único autor a abordar algo próximo foi Bergson em seu memorável texto sobre o 

tempo e o movimento, que também não possui um enquadramento primeiro na 

comunicação, e sim na filosofia (apesar de ser amplamente utilizado por 

pesquisadores de comunicação); além disto, a intuição humana, abordada pelo autor 

de maneira geral em seu texto, não lida com o problema específico que desejamos 

investigar. 

A produção em HCI é mais rica; há alguns anos de estudo do assunto nesta 

área, apesar da forma como ela se apresenta não ser a mais desejável. De maneira um 

tanto generalizada, este campo tentou produzir fórmulas e leis mais do que reflexões e 

modos de se pensar; teve papel crítico no desenvolvimento das interfaces, dos 

primeiros modelos para a computação e para as possíveis formas de lidar com ambos, 

mas, evidentemente, a questão central para os diversos engenheiros e computólogos 

da área sempre foi a própria máquina, seu funcionamento, operação, ou 

sinteticamente, como ela poderia ser operada por seres humanos. Os estudos de HCI 

nunca se centraram realmente no ser humano, em seus problemas, necessidades, na 

questão psicológica, cognitiva, ou mesmo comportamental. Como resultado – mesmo 

que esse não seja o real intuito – eles acabam providenciando fórmulas, receitas ou 

ferramentas, tentando quase sempre eliminar o fator humano ou a reflexão como parte 

necessária do processo. “‘Que programa você usa?’ é a pergunta que me fazem 

frequentemente [...] Concluí que a resposta adequada a essa pergunta é sugerir, em 

contrapartida, a elaboração de uma pergunta diferente: ‘Que princípio você usa?’” 

(MAEDA, 2007:17). Dos primeiros textos como “As we may think”
19

 de Vannevar 

Bush (escrito em 1945), elaborando intelectualmente os planos para um sistema de 

informações complexas capaz de mimetizar o processamento do próprio cérebro 

humano, aos trabalhos laboratoriais de Doug Engelbart a Alan Kay, que 

empiricamente formularam as primeiras metáforas visuais e associativas da operação 

computacional para proporcionar um uso mais simples da máquina, faz-se necessário 

                                                        
19 BUSH, Vannevar: As we may think. Washington: The atlantic magazine, 1945. Disponível em: 

<http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/>. Acesso em 28 de 

março 2013. 
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reconhecer que o foco estava nela: algo perfeitamente justificável, dada a rarefação 

informática na vida cotidiana até a década de 80, e quão escassos e insignificantes 

seriam os dados obtidos da observação do comportamento, usos, práticas, hábitos e 

costumes desse restrito grupo de usuários e seu ainda mais restrito conjunto de 

aplicações e ferramentas digitais.      

Um dos trabalhos mais lidos sobre a questão da intuitividade é o livro “Don't 

Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability” de Steve Krug, que 

segundo o próprio autor, se limita a um livro curto feito para ser lido em uma viagem 

de avião. Mesmo trabalhos mais profundos e extensos como “Design de interação – 

além da interação homem-computador” de Preece, Rogers & Sharp, são praticamente 

receitas de como construir interfaces, intercaladas por explicações superficiais sobre a 

relação homem-máquina provindas de casos de sucesso na indústria. No geral, estes 

trabalhos se destinam a estudantes de computação com o objetivo de auxiliá-los a 

realizar sua atividade sem a necessidade de uma equipe multidisciplinar para resolver 

os problemas relativos ao uso e a interface, suprindo normas arbritárias que evitem 

erros graves durante seus projetos. 

Um trabalho desenvolvido por Bill Moggridge em 2007, na época professor da 

universidade de Stanford, membro do instituto de design de interação de Ivrea, na 

Itália (um dos programas mais respeitados, e referência de pesquisa sobre HCI até 

2005 quando foi fechado), além de fundador do escritório de design IDEO (o 

escritório mais ativo na área de produtos interativos), intitulado “Designing 

interactions”, tentou estabelecer contornos mais claros sobre a questão da interação na 

atualidade a partir da contribuição de expoentes da indústria; mais uma vez, o 

resultado foi uma coletânea de casos de sucesso e memórias sem qualquer 

profundidade teórica. Nesta obra, a mídia interativa é vista como um processo 

relacionado a arte e a expressão humana (uma tradição na Europa, onde a área é 

considerada parte integrante aos cursos de artes), sem qualquer comprometimento 

com a rigidez da ciência. Além de Moggridge, outra diretora do IDEO, Jane Fulton 

Suri, escreveu “Thoughtless acts?: observations on intuitive design”, abordando mais 

incisivamente a questão da intuitividade. Assim como Krug, a noção abordada por 

Suri é a de que o bom norteador da intuitividade se encontra nas ações que evitam a 

necessidade do pensamento e do raciocínio por parte do usuário.  A intuitividade, 

tanto para Krug como vista nas diversas imagens em Suri (seu livro não possui texto, 
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apenas um breve manifesto seguido de imagens de ações humanas catalogadas por 

temas), não está fundada em uma linguagem obscura e transcendente, mas em 

relações tácitas como os reflexos humanos; seus trabalhos não buscam os motivos ou 

princípios que levam a este comportamento; apenas relacionam uma série de casos 

onde esta relação aconteceu, acumulando dados empíricos qualificados como boas 

práticas. No geral, a pragmática do design e da engenharia impedem o 

desenvolvimento de buscas mais profundas, consideradas intangíveis ou herméticas. 

Preece, Rogers e Sharp apresentam uma relação extensa de campos 

multidisciplinares onde se é necessário buscar as explicações para as questões da 

interação. São eles
20

: ergonomia, psicologia cognitiva, informática, engenharia de 

software, ciência da computação, sociologia, antropologia, filosofia, fatores humanos, 

engenharia cognitiva, HCI, ergonomia cognitiva, estudos de trabalho cooperativo 

assistido por computador, sistemas de informação, programação visual, desenho 

industrial e arte.  

Além dos campos citados, elencamos aqui a neurociência como uma área 

igualmente importante e que pode fornecer subsídios consideráveis para a abordagem 

do objeto. Muitos dos estudos realizados pelo neurocientista português António 

Damásio em relação a consciência e a como as emoções humanas se engendram com 

a razão para formá-la – “consciência e emoção não são separáveis” (DAMÁSIO, 

2005:33) –, podem colaborar nesta empreitada. De imediato, este autor demonstra que 

pensamos com “padrões mentais […] por exemplo, uma imagem sonora, uma imagem 

tátil, a imagem de um estado de bem-estar. Essas imagens comunicam aspectos das 

características físicas do objeto e podem comunicar também a reação de gostar ou não 

gostar que podemos ter em relação a um objeto” (DAMÁSIO, 2005:24). Por este 

breve relato já podemos estabelecer diversas conexões com o que acontece quando a 

intuitividade é manifesta em um usuário.  

Damásio vai além, e descreve que em momentos importantes a atividade de 

nosso organismo aumenta e a produção destas imagens se intensifica para possibilitar 

decisões mais apuradas. Como explica o autor: 

 

                                                        
20

 In PREECE, Jenniger, ROGERS, Yvonne & SHARP, Helen: Design de interação – além da 

interação homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2005. Pg. 29. 
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“Ações eficazes requerem a companhia de imagens 

eficazes. As imagens permitem-nos escolher entre 

repertórios de padrões de ação previamente disponíveis e 

otimizar a execução da ação escolhida – podemos, de modo 

mais ou menos deliberado, mais ou menos automático, 

passar em revista mentalmente as imagens que representam 

diferentes opções envolvidas em uma ação, diferentes 

cenários, diferentes resultados da ação. Podemos selecionar 

a mais apropriada e rejeitar as inconvenientes. As imagens 

também nos permitem inventar novas ações a serem 

aplicadas a situações inéditas e fazer planos para ações 

futuras – a capacidade de transformar e combinar imagens 

de ações e cenários é a fonte da criatividade.” (DAMÁSIO, 

2005:43).  

É nítido que a questão da intuitividade perpassa todos estes processos 

descritos pelo neurocientista, e que seu estudo sobre a consciência aborda com mais 

ênfase e profundidade nossa questão do que todos os demais estudos publicados sobre 

HCI. É também relevante perceber que: 1) os processos descritos por Damásio 

buscam explicações fora da metafísica para um problema essencialmente metafísico 

(a consciência), da mesma forma que nos propomos à questão da intuitividade; 2) se 

nos é possível fazer um paralelo com o processo descrito pelo autor e lançar a idéia de 

que a intuição é parte deste mesmo processo, chegamos a conclusão que a intuição é 

justamente o aumento sensível da atividade mental, não sua redução, como 

prescrevem os autores de HCI; 3) ao longo de sua pesquisa, o neurocientista também 

descreve que este processo de produção de imagens e padrões mentais, cujo objetivo é 

tornar mais apurada e rápida as respostas dadas ao ambiente e as situações que nos 

submetemos, é realizado pela parcela autômata de nosso sistema neurológico. Isto 

significa afirmar que a expressão de naturalidade, como se já houvesse em nós uma 

linguagem pré-estabelecida, se deve ao fato de que o local onde esse “processamento” 

ocorre é uma região de nossa mente que não temos acesso consciente, dando 

precisamente a impressão de que aquilo que ocorre de forma intuitiva é algo que não 

foi “processado” pela razão.  

Quando fazemos afirmações sobre o que ocorre na mente humana é 

importante considerar que não temos como observar estes processos diretamente, e 

que as conclusões são resultados de experimentos sérios, mas ainda provisórios. As 

explicações dadas pela psicologia cognitiva, quando abordam exatamente o mesmo 

objeto são muito diferentes da neurociência. Segundo Steven Pinker,  
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“Em nosso dia-a-dia, todos nós predizemos e explicamos o 

comportamento de outras pessoas com base no que 

achamos que elas sabem e no que achamos que elas 

desejam. Crenças e desejos são as ferramentas explicativas 

de nossa psicologia intuitiva, e a psicologia intuitiva ainda é 

a mais útil e mais completa ciência do comportamento que 

existe. Para predizer a grande maioria dos atos humanos – ir 

até a geladeira, subir no ônibus, pegar a carteira – você não 

precisa labutar num modelo matemático, simular uma rede 

neural no computador nem procurar um psicólogo 

profissional. (…) Telefono a um velho amigo que se 

encontra no outro extremo do país e combinamos nos 

encontrar em Chicago, na porta do bar de determinado 

hotel, num dia específico daqui a dois meses, às 7h45m da 

noite. Eu predigo, ele prediz e todo mundo que nos conhece 

prediz que nesse dia e nessa hora nós nos encontraremos. E 

realmente nos encontramos. Isso é espantoso! Em que outra 

esfera os leigos – ou os cientistas, alias – predizem, com 

meses de antecedência, as trajetórias de dois objetos 

separados por milhares de quilômetros com uma precisão 

de centímetros e minutos? E fazem isso com base em 

informações que podem ser transmitidas em poucos 

segundos de conversa? O cálculo que fundamenta essa 

previsão é a psicologia intuitiva: o conhecimento de que eu 

quero encontrar meu amigo e vice-versa, de que cada um de 

nós acredita que o outro estará em determinado local em 

determinada hora e que conhece uma seqüência de trajetos 

de carro, a pé e de avião que nos levará até lá. Nenhuma 

ciência da mente e do cérebro provavelmente virá a fazer 

melhor.” (PINKER, 2008:74). 

A capacidade de predição no lugar da seleção de imagens, como estabelece 

Pinker, é outro critério que não pode ser descartado quanto ao problema da 

intuitividade. Dada a multidisciplinariedade do próprio objeto, faz-se necessária para 

esta pesquisa uma bibliografia ampla, vasta e aberta, capaz de “costurar” o problema 

em esferas dispares do conhecimento. 

A seguir, detalharemos as questões particulares em cada um dos campos 

expostos. 
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2.1 Intuitividade com base em Design Patterns: padrões, formato e a emergência 

de uma linguagem natural 

Ao tentar compreender o que constitui um uso intuitivo das mídias hoje, em 

especial as interativas, digitais ou virtuais, esbarramos na concepção de que por 

intuitivo temos algo natural. Por mais contestado seja esta concepção de uma prática 

humana como algo natural – a linguagem, a cultura ou a experiência são estruturas 

artificiais
21

 – esta noção persiste, e chega a ser objeto de demonstração prática da 

eficiência de novos aparatos, interfaces, superficies e dispositivos mediaticos. Neste 

momento, nosso propósito não é combater uma má consciência ou uma raiz 

ideológica que poderia levar a sociedade ao descaminho, mas de capturar um juízo de 

nosso tempo que emerge das culturas imersas em meios digitais. 

Pois que a idéia de que temos expressões ou expectativas naturais – conexões 

diretas e automáticas – quanto a forma de um objeto, de um espaço, a forma de uma 

música ou mesmo de qualquer tipo de mídia ou linguagem mediática pode ser 

ontologicamente equivocada, mas é correto afirmar que, dentro de uma determinada 

cultura, somos submetidos a experiências que por suas próprias recalcitrâncias 

acabam, possivelmente, nos parecendo naturais. A forma como é organizada uma 

canção popular pode nos enganar a entendê-la como a estrutura mais natural existente 

quando estamos submetidos recorrentemente ao seu formato em todas as músicas que 

ouvimos no rádio ou na TV. O formato de um programa de talkshow pode, da mesma 

maneira, ser de uma naturalidade óbvia, já que conhecemos e estamos plenamente 

familiarizados com sua estrutura de comportamento, seus protocolos e seus padrões. 

Quando chegamos a uma residência, esperamos passar por uma espécie de espaço 

intermediário antes de adentrá-la, que faça a transição entre o que pertence ao espaço 

público e o espaço privado; este espaço pode se chamar Hall, Antesala, Antecâmara, 

Entrada, ou possivelmente muitos outros nomes que sequer conhecemos. Seja qual for 

o nome dado, sua presença é tão amplamente adotada na arquitetura que poderíamos 

seguramente afirmar se tratar de um traço universal, ou seja, parte de uma linguagem 

natural da organização dos espaços. 

                                                        
21

 Os estudos da linguagem feitos pela antropologia apontam para este fato. O mesmo pode ser 

observado pela psicologia, através de autores como Steven Pinker, Jaques Lacan ou mesmo pelos 

estudos da formação da linguagem em Jean Piaget. Esta argumentação será mais detalhada ao longo do 

próprio texto.   
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Estamos acostumados com padrões e formatos tão aceitos e difundidos que 

não sabemos mais distinguir sua própria artificialidade. Michel Serres faz em 

“Ramos”
22

 um longo panorama das formatações sociais, dos tempos mais remotos aos 

dias de hoje, das formatações de pesos e medidas até as formatações de narrativas.  

“A esse gênero de coisas dou o nome de formato: a 

contabilidade formata as trocas, assim como, nos dias de 

hoje, o computador formata e globaliza nossas informações; 

denominemos, pois, formatação a padronização do conjunto 

dessas medidas científicas, práticas, culturais e até mesmo 

artísticas, nos casos das partituras musicais destinadas aos 

corais e nas pinturas dos mestres. Uso o exemplo da 

contabilidade porque a palavra precede o que, em latim 

anglicizado, designa nossas máquinas; ao agrupar contábil e 

mensurável, ambas produzem inumeráveis configurações, 

pressupõem elementos, series, repetições, homogeneidades, 

medidas e acordos que dizem respeito a vários domínios 

que, naturalmente, pensamos não terem nenhuma relação 

entre si.” (2004:17).  

Em seus escritos, estabelece que os formatos e os padrões se difundem em 

nossa vida com o intuito de prevenir o acaso ou o acontecimento de nos retirarem o 

controle que podemos ter sobre os eventos. De forma mais sucinta, o formato é, como 

inicia seu texto, um sistema de proteção antiacontecimento, e diz respeito tanto às 

coisas que nos rodeiam quanto a nós mesmos:  

“Mais uma vez, como definir o formato? Algo cuja 

repetição formula uma lei; uma medida generalizada reúne 

o conjunto dessas unidades. A dominação ocidental terá 

nascido dessa síntese formidável de métricas? Dizem que 

foi assim. O formato diz respeito a homens e coisas, à 

natureza e à cultura… assim como ao acontecimento, que é 

seu oposto. Se alguém adivinhar rapidamente o poder que o 

acontecimento propicia, poderá também perceber seus 

inconvenientes. Preservar a uniformidade do mensurável 

certamente permite a eficácia, uma vez que elimina 

qualquer acidente, mas exclui o acontecimento e impede a 

novidade.” (2004:19).  

O autor demonstra isto com alguns exemplos: 

 “os programas de televisão recortam as imagens em ritmo 

rápido, avaliam o limiar de intensidade das catástrofes, o 

número de convidados, a personalidade do animador, etc. 

Nenhuma notícia real jamais ultrapassará essa rigidez. Os 

livros editados pela Universidade exigem temas precisos, 

bibliografia e índice, citações obrigatórias e notas de 

rodapé, etc. Nenhuma invenção consegue transpor esse 

rigor. O formato prospera sem inventar, imita sem inovar.” 

(2004:20). 
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 SERRES, Michel: Ramos. Rio de Janeiro: Bertant Brasil, 2004. 
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É importante reconhecer que tais formatos foram, em um certo momento, 

introduzidos em nossa cultura e que, seja por quais forem as razões, fincaram raízes 

tão profundas que lhes dotamos de uma identidade humana e natural – passam a ser 

parte de nós; passam-se por ontologias, isto é, a materialização da forma verdadeira e 

intrinsecamente humana de organizar, entender e interagir com o mundo, ou, a 

linguagem absoluta de que somos dotados originalmente (e que provavelmente nos 

esquecemos ao sermos mergulhados no Lethe
23

). 

A busca por decifrar este código ontológico tem sido objeto, consciente ou 

não, de muitos intelectuais e profissionais em multiplas áreas do conhecimento. Em 

muitos casos o projeto tem ido além, tentando descobrir uma forma de comunicação 

que ultrapasse a estrutura simbólica da linguagem (ou da cultura) e interaja 

diretamente com o sujeito, sem qualquer espécie de barragem, filtragem ou 

interferência que a própria interpretação possa exercer. Nos termos de Pierre Lévy, 

um projeto utópico
24

, em outros casos como os de muitos profissionais de mercado 

orientados pelo senso comum, uma crença quase irracional. É inegável que esta busca 

por decifrar um linguajar ou uma estrutura subjacente de comunicação é amparada 

pelo entendimento de que uma mensagem em um processo de comunicação tem um 

significado coeso, fechado e absoluto, e que o processo de codificação/decodificação 

sofre perdas, impossibilitando o correto e preciso entendimento do que está lá como 

mensagem. Toda esta prática, quase institucionalizada, se apoia de um lado por 

teorias que tratam a comunicação como transporte mecânico de mensagens
25

, e por 

                                                        
23

 Na grécia antiga, Lethe (λήθη) significava esquecimento, e Alethéia (αλήθεια), seu oposto, 

significava verdade. Na mitologia, acreditava-se que antes de saírmos do Hades, eramos mergulhados 

no rio Lethe e através desta experiência tínhamos todas as nossas lembranças apagadas. Daí esta idéia 

de que desconhecíamos as formas verdadeiras, ideais ou universais das coisas, mas que as trazíamos 

em nós, ou mais claramente, de que há uma forma única e definitiva para tudo. 
24

 “A ideografia dinâmica apresenta um duplo caráter. Por um lado é um projeto de engenharia logística 

no âmbito das interfaces homem-máquina; por outro, é um ser fictício, pura hipótese, espécie de 

máquina a explorar o mundo dos signos e da cognição, cuja virtude talvez possa projetar novas luzes 

sobre antigos problemas filosóficos acerca da linguagem e do pensamento. Embora este texto tenha 

sido redigido no presente, deve ficar bem claro ao leitor de hoje que a ideografia dinâmica é ainda um 

objeto puramente imaginário.” (LÉVY, 2004:13) 
25

 “Entendo modelo mecânico como sendo aquele em que não há nem verdadeiros atores nem 

verdadeiros intercâmbios. É o modelo em que comunicar é fazer chegar uma informação, um 

significado já pronto, já construído. Ele leva a uma confusão epistemologica muito grave. Estaríamos 

confundindo, permanentemente, a significação da mensagem com o sentido do processo e o das 

práticas de comunicação, como também reduzindo o sentido destas práticas na vida das pessoas ao 

significado que veicula a mensagem […] essa concepção confunde o sentido dos processos de 

comunicação na vida das pessoas com o significado dos textos, das mensagens, ou mesmo da 

linguagem dos meios” (MARTÍN-BARBERO, 1995:40) 
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outro com teorias que tratam o homem como sendo equipado com sentidos e 

significados inatos
26

. 

Esta constituição fixa, absoluta, indivisível e essencialista do homem também 

pode estar presente, hoje, em nossa ideologia e nossas práticas como herança de um 

modo bastante antigo ou primitivista de nos organizarmos socialmente. Lévy, 

tomando de empréstimo termos de Deleuze e Guattari, justifica esta presença através 

do conceito de estratos. Segundo o autor, mantemos estratos e camadas das diversas 

formas de organização social que a humanidade já assumiu um dia; mantemos traços 

bárbaros e primitivos em nossos comportamentos ainda hoje; mantemos modos de 

pensar e nos organizar típicos das sociedades medievais; mantemos estruturas de 

produção integralmente industriais, quando já vivemos em uma sociedade plenamente 

pós-industrial
27

. Independente do momento histórico que atravessamos, estes estratos 

– estas formas de ser e viver em conflito dentro de nós mesmos – são herdadas 

históricamente e podem assumir certa importância em determinados contextos. 

Christopher Alexander, por outra via, também demonstra que esse atomicismo e 

essencialismo está de alguma forma relacionado as organizações sociais primitivas. 

Ele as chama de culturas inconscientes da noção de indivíduo, e afirma que as 

tradições, aspecto marcante nestas sociedades, são responsáveis por criar uma forma 

única e definitiva para as coisas, ou em suas palavras, “There is a way to do things, a 

way not to do them.” [há uma maneira certa, e uma errada para se fazer as coisas] 

(1964:46). A função da tradição, em uma sociedade primitiva, consiste em resistir à 

mudança:  

“Unselfconscious cultures contain, as a feature of their 

form-producing systems, a certain buit-in fixity – patterns 

of myth, tradition, and taboo which resist willful change. 

Form-builders will only introduce changes under strong 

compulsion where there are powerful (and obvious) 

irritations in the existing forms which demand correction.” 

[Culturas inconscientes da noção de indivíduo contém, 

como um aspecto de sua forma de produção, certas fixações 

intrínsecas – padrões de mitos, tradições, e tabus que 

resistem a vontade de mudança. Construtores de formas vão 

apenas introduzir mudanças sob forte compulsão onde há 

irritações poderosas (e claras) nas formas existentes, que 

exigem por correções] (1964:48).  

                                                        
26

 A idéia de que há algo inato em nós é própria da filosofia da transcendência, um campo filosófico 

que tem suas raízes em Aristóteles, e por muito tempo foi base para o pensamento filosófico como 

metafísica. Possívelmente, um dos primeiros autores a romper com tais bases transcendentes foi 

Nietzsche.  
27

 In LÉVY, Pierre: A inteligência coletiva. São Paulo: Ed. Loyola, 2000. 
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Antonhy Giddens corrobora com esta afirmação, opondo as sociedades 

modernas cuja mudança é constante e rápida as sociedades tradicionais: 

“nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os 

símbolos são valorizados porque contêm e perpetuam a 

experiência de gerações. A tradição é um meio de lidar com 

o tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade ou 

experiência particular na continuidade do passado, presente 

e futuro, os quais, por sua vez, são estruturados por práticas 

sociais recorrentes”
28

. 

Vivemos hoje em uma sociedade onde a rápida mudança a as constantes 

transformações são sensíveis. Paradoxalmente, mantemos presente traços de uma 

essencialidade e atomicísmo – e a busca por uma linguagem natural – típicos de 

sociedades onde o conceito de indivíduo sequer estava presente, e cuja formulação de 

noções essencialistas se desenvolveram para combater a possibilidade de mudanças 

drásticas. Quando pensamos no formato mediático (o formato de um programa de TV, 

o formato de uma canção, e mais recentemente, o formato de uma navegação ou dos 

conteúdos de um website, o formato de um software, dentre toda a gama atual de 

mídias), nos referenciamos automaticamente a sua tradição. Há uma tradição na 

maneira como websites são organizados; há outra, na maneira como um aplicativo 

mobile é adotado e utilizado, e como resultado, estas tradições – forças que previnem 

mudanças – ganham peso de linguagem na mídia que regulam. Vistos desta forma, 

qualquer um poderia garantir que há uma maneira certa, e uma errada, de fazê-los, 

que se ancora em um pensamento consideravelmente fixo sobre o comportamento das 

pessoas que os usam, portanto, há também um jeito certo e um errado de agir, sentir, 

pensar ou viver – as mídias definitivamente tentam formulá-los para nós. 

Podemos afirmar com certa segurança que este nível de oposição binária não 

atinge mais um todo integral. Nossa sociedade foi inegavelmente fragmentada a partir 

de uma relação temporal cada vez mais curta e de forças de mudança cada vez mais 

intensas. Porém, ao invés de destituir completamente a noção de essencialidade ou, na 

questão da mídia, os formatos mediaticos e suas tradições (incluíndo neles as mídias 

digitais, interativas ou virtuais), o que se suscedeu foi uma pulverização molecular de 

tais agenciamentos. Não há mais um grande modo (certo ou errado) de 

comportamento humano, mas cada pequena ação ou atitude passa a ser regida por 
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pequenas oposições binárias. De forma similar, o formato mediático dá permissão a 

mudanças, portanto, é possível a introdução de novos elementos de navegação em 

uma mídia interativa, novas formas de conteúdos, novas formas de organização e de 

leitura, mas todas estas pequenas novidades passam a ser reguladas por pequenos 

binarismos normativos, isto é, sua forma certa e sua forma errada de utilização. 

Designers e desenvolvedores de software dão ao conjunto destas regulações um nome 

bastante específico: concistência. Sem ela correríamos o risco de inaptidão em 

compreender cognitivamente os usos adequados codificados nestas mídias – portanto 

o caos no uso mediático seria instaurado; o mesmo caos que as sociedades primitivas 

procuravam evitar nas relações sociais quando instauravam suas próprias tradições. 

Alexander não concorda integralmente com esta formulação ontológica, visto 

que a ontologia diz respeito ao universo interior do homem. Ao longo de seu texto “A 

timeless way of building”
29

, o autor faz alusão a uma essencialidade natural que está 

além do humano. Sua busca por um código elementar funde uma espécie de 

pensamento fractal – a idéia de um padrão imutável e constante da ordem matemática 

que é repetido e articulado de inúmeras formas, produzindo inúmeros resultados 

distintos – com o que chama de “quality without a name” [qualidade indescritível], 

que segundo o próprio, não consegue ser capturada pela imprecisão das palavras, e 

está mais próxima da idéia de algo único, vivo, livre, algo considerado o todo e o 

vazio, algo efervecente, imanência – enfim, um sentimento realizador difícil de ser 

descrito
30

 – que não é somente compartilhado por entes vivos como o homem ou os 

animais, mas que pode ser também percebido em espaços, prédios e coisas; não se 

trata do que está biologicamente vivo, mas do que emana uma vivacidade preciosa, 

singular e poderosa, que para ele é fruto de uma mesma essência. “There is a central 

quality which is the root criterion of life and spirit in a man, a town, a building or a 

wilderness. This quality is objective and precise, but it cannot be named.” [Existe uma 

qualidade central que é o critério fundamental da vida e do espírito em um homem, de 

uma cidade, de uma construção ou uma infinidade. Esta qualidade é objetiva e 

precisa, mas não pode ser descrita] (ALEXANDER, 1979:19). 
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 Possivelmente Alexander se refere exatamente ao que Freud descreveu como “sensação oceânica”. In 

FREUD, Sigmund: “O mal-estar na civilização” in Obras Completas de Sigmund Freud. Rio de 

Janeiro: Ed. Imago, 1974. 



 

 31 

Sem fazer qualquer alusão religiosa – Alexander é também um matemático – 

as implicações espiritualizadas em seu texto são nítidas, e seu discurso tem fácil 

aproximação com filosofias orientais. De forma generalizada, um pensamento 

espiritualizado tem como premissa básica a existência de um espírito, portanto, de 

uma essência. No seu caso, esta essência não é apenas o que anima os entes, mas o 

que torna objetos, coisas e espaços mais familiares conosco, compartilhando um 

mesmo núcleo, portanto, uma linguagem natural que é produto deste padrão universal 

indescritível, metafísico.  

Sob o prisma de uma ciência severa, embasar uma análise do uso das novas 

formas mediáticas através de um pensamento considerado quase religioso como o de 

Alexander, pode ser problemático. Curiosamente, ele é declarado pai de um linha de 

pensamento computacional conhecida como Design Patterns (traduzido para o 

português como Padrões de Design), uma maneira de resolver problemas matemáticos 

de computação com base em padrões recorrentes nos algoritimos de programação. O 

trabalho de Alexander também se tornou leitura obrigatória em cursos de ciência da 

computação até o final da década de 1970, quando as linguagens de programação 

orientadas a objeto (método de programação usado até hoje) foram criadas, 

fundamentadas nele. 

A concepção geral em Design Patterns é que os problemas comuns a diversas 

rotinas de programação podem ter uma solução comum e universal quando 

compreendidos em sua essência. Catalogados em algumas taxonomias, eles formam 

certos padrões de soluções que também podem ser repetidas em uma escala mais 

ampla, e assim por diante. Vista desta forma, a construção de um software é realizada 

a partir de uma coleção de padrões de soluções universais em diversas escalas, e que 

se desenvolvem organicamente; é justamente tal organicidade que confere ao 

resultado final um aspecto natural, familiar e consistente; ele é resolvido da “forma 

certa”. 

Seu pensamento também considera, dentro desta perspectiva naturalista, que a 

solução dos problemas nascem da compreensão do que eles são e das forças internas 

presentes neles mesmos, portanto, que a solução está contida no próprio problema:  
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“And yet, of course, this freedom can be too theatrical: a 

pose, a form, a manner. A building which has a ‘free’ form 

– a shape without roots in the forces or materials it is made 

of – is like a man whose gestures have no roots in his own 

nature. Its shape is borrowed, artificial, forced, contrived, 

made to copy outside images, not generated by the forces 

inside. That kind of so-called freedom is opposite to the 

quality which has no name.” [E ainda sim, naturalmente, 

esta liberdade pode ser teatral demais: uma pose, uma 

forma, um maneirismo. Uma construção que tem esta forma 

livre – uma forma sem raízes nas forças ou materiais de que 

é feita – é como um homem cujos gestos não possuem 

raízes em sua própria natureza. Sua forma é emprestada, 

artificial, forçada, constrita, feita da cópia de uma imagem 

externa, e não gerada pelas próprias forças internas. Este 

tipo de dita liberdade é oposta a qualidade indescritível.] 

(1979:34). 

Fica evidente em seu discurso a rejeição por qualquer tipo de artificialidade, e 

a valorização das operações consideradas naturais – constituídas a partir do mesmo 

material, da mesma essência onde se realiza qualquer ação, reaproveitando suas 

próprias forças –, mesmo quando sua aplicação é dada em um universo tão artificial 

quanto um computador. A mímese, a cópia, ou qualquer reprodução que não se ancore 

profudamente em uma superfície de veracidade é dada como uma negação da vida ou 

uma negação da solução correta para ela; uma negação da solução definitiva, absoluta 

e universal, enfim, como o próprio título de seu livro sugere: de uma solução 

eternizada além do momento, da cultura ou das superficialidades ilusórias e 

igualmente resistente ao tempo e as mudanças. 

Suas proposições, quando discutimos a pertinência de uma linguagem natural 

sabendo que o próprio conceito de linguagem não é, em si, natural, parecem afundar 

em um terreno pantanoso. Mas pequenos cortes, singelos, nos colocam a questionar se 

ao menos algo ali presente não faz certo sentido: “Yet, still there are those special 

secret moments in our lives, when we smile unexpectedly – when all our forces are 

resolved.” [Não obstante, permanecem aqueles momentos interiores e especiais em 

nossas vidas, quando sorrimos inesperadamente – quando todas as forças em nós 

estão resolvidas.] (1979:52). O riso é uma atividade humana que antecede a 

linguagem; até um bebê, incapaz de realizer operações simbólicas, é capaz do riso – 

possivelmente sem entender o que está fazendo – e custaremos a acreditar que seu riso 

não é honesto, franco, intuitivo. Enfim, natural. O riso pode não ser uma linguagem, 

um léxico, uma tradição, mas é sem dúvida uma força em nós; um sentimento difícil 

de explicar que nos provoca uma reação completamente humana, completamente 
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ligada ao que somos em nosso âmago. O riso, o que nos há da mais absoluta 

simplicidade – este sim faz parecer cair por terra todo argumento que refuta 

proposições como as de Alexander. Como descrever o riso sem, de alguma manera, 

falar em algo natural? Como não concordar que o riso franco, não forçado, parece 

resolver de alguma forma todo tipo de contradição interior, e ao mesmo tempo ser a 

materialização mais exata do que chamamos de intuitivo? 

Para que não percamos a dureza necessária a uma ciência, reiteramos que a 

idéia de uma linguagem natural é um equívoco em suas próprias bases.  O 

antropólogo Alfred Louis Kroeber descreve duas experiências absurdas em seu artigo 

“O superorgânico” que demonstram precisamente isto: 

 “Heródoto conta-nos que um rei egípcio, desejando 

verificar qual a língua-mater da humanidade, ordenou que 

algumas crianças fossem isoladas da sua espécie, tendo 

somente cabras como companheiros e para o seu sustento. 

Quando as crianças já crescidas foram de novo visitadas, 

gritaram a palavra bekos, ou, mais provavelmente bek, 

suprimindo o final, que o grego padronizador e sensível não 

podia tolerar que se omitisse. O rei mandou então 

emissários a todos os países a fim de saber em que terra 

tinha esse vocábulo alguma significação. Ele verificou que 

no idioma frígio isso significava pão, e, supondo que as 

crianças estivessem reclamando alimentos, concluiu que 

usavam o frígio para falar a sua linguagem humana 

‘natural’, e que essa língua devia ser, portanto, a língua 

original da humanidade. A crença do rei numa língua 

humana inerente e congênita, que só os cegos acidentes 

temporais tinham decomposto numa multidão de idiomas, 

pode parecer simples; mas, ingênua como é, a inquisição 

revelaria que multidões de gente civilizada ainda a ela 

aderem. Contudo, não é essa a nossa moral da história. Ela 

está no fato de que a única palavra, bek, atribuída às 

crianças, constituía apenas, se a história tem qualquer 

autenticidade, um reflexo ou imitação — como conjecturam 

há muito os comentadores de Heródoto — do grito das 

cabras, que foram as únicas companheiras e instrutoras das 

crianças. Em suma, se for permitido deduzir qualquer 

inferência de tão apócrifa anedota, o que ela prova é que 

não há nenhuma língua humana natural e, portanto, 

nenhuma língua humana orgânica. Milhares de anos depois, 

outro soberano, o imperador mongol Akbar, repetiu a 

experiência com o propósito de averiguar qual a religião 

natural da humanidade. O seu bando de crianças foi 

encerrado numa casa. Quando decorrido o tempo 

necessário, ao se abrirem as portas na presença do 

imperador expectante e esclarecido, foi grande o seu 

desapontamento: as crianças saíram tão silenciosas como se 

fossem surdas-mudas. Contudo, a fé custa a morrer; e 

podemos suspeitar que será preciso uma terceira 

experiência, em condições modernas escolhidas e 

controladas, para satisfazer alguns cientistas naturais e 
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convencê-los de que a linguagem, para o indivíduo humano 

como para a raça humana, é uma coisa inteiramente 

adquirida e não hereditária, completamente externa e não 

interna — um produto social e não um crescimento 

orgânico.”
31

.  

Segundo Roque de Barros Laraia, Kroeber não acreditava na veracidade destes 

eventos, mas os utilizava como reflexão para o problema da linguagem (LARAIA, 

1986:102). 

Posto em termos, a linguagem não é inata tampouco o próprio mecanismo que 

a possibilita – a capacidade cognitiva de representação e de realizar operações 

simbólicas, descritas por Piaget – também se desenvolvem a partir de estímulos 

sensório-motores
32

, portanto, igualmente clientes da exterioriedade. A capacidade de 

representação, desenvolvida na criança por volta dos seus 2 anos de idade, como 

observada pelo psicólogo suíço, é peça chave não apenas para a constituição da 

linguagem, como doravante, para entender que uma imagem, por exemplo, está 

associada a um objeto. Até esta fase, ela só é capaz de pensar do singular para o plural 

e não de forma inversa, isto é, ainda não é capaz de criar uma hierarquia com classes 

gerais, abstrações e generalizações para as coisas, que lhe permita realizar operações 

conceituais e reversibilidade para os conceitos. Todos os tipos próximos são 

representados por um tipo particular que ela conhece, exemplificando, todos os 

cachorros que ela vê nas ruas são o mesmo único cachorro que ela conhece e tem 

familiaridade, ao invés de entender que todos os cachorros, incluíndo o cachorro que 

lhe é familiar, são exemplares diferentes de um modelo mais genérico conhecido 

como cachorro
33

.  
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 In PIAGET, Jean: A formação do símbolo na criança – Imitação, Jogo e Sonho. Imagem e 

Representação. Rio de Janeiro: LTC, 1990. “Em linhas gerais, pode-se portanto dizer que, com o 
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33

 “No nível das operações lógicas concretas (isto é, já desde os sete aos oito anos), os conceitos são ora 

sistemas de classes e, portanto, conjuntos de objetos agrupados segundo relações de encaixes 

hierárquicos (parte e todo), ora sistemas de relações particulares agrupadas segundo sua natureza 

assimétrica ou simétrica. […] é claro que os esquemas descritos […] não respondem absolutamente a 

essa estrutura. Apresentam, pelo contrario, aquele caráter notável de que o princípio de reunião dos 

objetos sob uma mesma denominação não se prende senão em parte a uma assimilação direta desses 

objetos entre eles, que seria fundamentada somente sobre suas qualidades objetivas. […] Todos já 

observaram a generalização do termo ‘papai’ para todos os homens. […] num esquema tal como “au-

au” ou todos os outros casos citados, existem simplesmente uma espécie de parentesco sentido 
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Esta capacidade de formar conceitos, operá-los, revertê-los, abstraí-los e 

generalizá-los parece ser de suma importância no aparelho cognitivo para que o 

reconhecimento de padrões, mesmo os presentes na natureza, aconteça. A 

identificação da avó, do tio, da mãe, pai ou qualquer pessoa familiar por uma criança 

pequena através de uma fotografia, por exemplo, é um processo significativo na 

capacidade de lidar com símbolos e representações, e uma etapa fundamental para que 

logo seja capaz do reconhecimento de uma imagem ou da fotografia-objeto como um 

padrão recorrente que terá que lidar em sua vida, generalizando tal objeto ou conceito 

e entendendo que uma fotografia pode comportar a imagem de quaisquer pessoas, 

lugares, coisas, animais, ou que uma imagem pode estar na forma de uma foto, um 

quadro, um desenho, etc.  

Portanto, mesmo rejeitada uma idéia de linguagem natural transcendente que 

se referencie a essências eternizadas, a formulação de que nossa própria cognição é 

uma máquina treinada ao longo de anos para rearranjar signos agilmente e 

reaproveitar as próprias forças de padrões adquiridos (no intuito de dar significações 

familiares e facilitar o reconhecimento de novos padrões ainda desconhecidos) pode 

funcionar na prática como um sistema de aparente linguagem natural. Dar uma 

resposta a uma interação nova pode nos parecer uma ação natural porque o processo 

cognitivo (formado de fato artificialmente) que nos proporcionou uma resposta 

possível, construiu esta resposta reaproveitando grande parte do que já estava 

acumulado em nosso sistema cognitivo, ramificando seus próprios padrões em novas 

formas, em um processo conhecido como adaptação (assimilação e acomodação) 

amplamente estudado pela psicologia cognitiva com base em Piaget
34

. A naturalidade 

aparente é produto das respostas serem resultantes dos próprios conflitos, materiais e 

forças internas, como (em parte) propunha Alexander – a noção de Design Patterns 

                                                                                                                                                               
subjetivamente entre todos os objetos ligados uns aos outros.” (PIGET, 1990:281); “as classes são 

menos genéricas do que serão a seguir, e uma classe é uma espécie de indivíduo-tipo repetido em 

vários exemplars. As lesmas (obs. 107) são todas ‘a lesma’ que reaparecem sob novas formas.” 

(PIAGET, 1990:290). 
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que nos parece melhor adequado para os objetivos propostos pela pesquisa em mídias interativas. 
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 36 

não é, de todo, descartável. Portanto, quanto maior a consistência de uma mídia 

(linguagem, formatos e tradições bem estabelecidas), mais fáceis serão os 

reconhecimentos de padrões, menor o esforço cognitivo, e mais autênticos e naturais 

eles nos parecerão. 

É preciso ressaltar que, mesmo advogando por uma espécie de linguagem 

natural, este autor não considera a intuição como parte de tal conjunto. Para 

Alexander, a intuição é parte da imaginação humana, uma força artificial, e muitas 

vezes prejudicial. Em meio as discussões cibernéticas da época, com idéias como a de 

autoria individual postas em xeque, ele estabelece que as respostas intuitivas são a 

maneira de um indivíduo, subjetivamente, criar uma imagem de um problema. O 

problema imaginado certamente não será o problema real, e a resposta para suas 

necessidades serão igualmente distorcidas. A linguagem natural é coletiva, e não 

individual. Ao comparar o modelo de solução adotado por culturas inconscientes da 

noção de indivíduo, e culturas individualistas, ele afirma que 

“form is shaped not by interaction between the actual 

context’s demands and the actual inadequacies of the form, 

but by a conceptual interaction between the conceptual 

picture of the context which the designer has learned and 

invented, on the one hand, and ideas and diagrams and 

drawings which stand for forms, on the other. […] In 

present design practice, this critical step, during which the 

problem is prepared and translated into design, always 

depends on some kind of intuition. Though design is by 

nature imaginative and intuitive, and we could easily trust 

it if the designer’s intuition were reliable, as it is it inspires 

very little confidence.” [formas são construídas não pela 

interação entre as necessidades do contexto atual e as 

inadequacões das mesmas, mas pela interação conceitual de 

um lado entre a imagem conceitual do contexto inventada 

ou apreendida pelo designer, e de outro, pelas idéias, 

diagramas e desenhos que representam formas. […] Nas 

práticas atuais, a etapa crítica onde o problema é estudado e 

traduzido em design sempre depende de intuição. Assim, o 

design é sempre imaginativo e intuitivo e poderíamos 

facilmente acreditar nas intuições dos designers se elas 

fossem confiáveis, mas elas nos inspiram muito pouca 

confiança.] (ALEXANDER, 1964:77).  

O termo invenção em sua afirmação aparece de forma pejorativa conotando 

uma falsidade ou artificialidade, uma ausência de lastro em uma essencia basal e 

verdadeira. 

Se formos analisar as propriedades de uso das novas mídias por sua 

perspectiva, teremos que separar incialmente o processo de idealização e construção 
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(projeto) das questões de uso e significação. Em termos projetuais, a intuição usada 

pelo projetista para dar soluções, esboçar desenhos ou inventar processos para os 

possíveis usos será sempre uma escolha falível e de pouca confiabilidade já que ele 

imagina o contexto e o problema, e suas soluções são para esta imagem fictícia, não 

para o problema em si. Já do aspecto do uso e das significações – coletivas –, a 

intuitividade de uso pode demonstrar que as soluções dadas se aproximam da maneira 

certa de se construir, ergo, da suposta linguagem natural. Não há como garantir que 

soluções inventadas individualmente sejam mais ou menos corretas; apenas as 

soluções mantidas ao longo de tradições, processos lapidados pelo tempo e pela 

repetição trazem em si esta possibilidade, ou soluções individuais que abstraiam a 

imagem do problema para padrões mais universais
35

 – e nestes casos, já sabemos o 

por que este efeito acontece.  

Alexander foi uma figura importante não só na computação, mas para todos os 

campos que exigiam um pensamento projetual, o design e a arquitetura, em especial. 

Nestas áreas, ao contrário da filosofia, antropologia e sociologia, a importância dada 

aos modelos teóricos que sustentam o discurso é consideravelmente menor que a 

importância dada aos resultados da ação pragmática e objetiva que tal discurso pode 

proporcionar. Os aspectos platônicos e espiritualizados de seu método foram 

colocados de lado em relação à reflexão tácita que o autor incitava sobre a forma e a 

função em um projeto; importância igual era dada aos questionamentos sobre a 

organização das cidades, as formas dos edifícios ou dos objetos, e a relação que 

estabelecíamos com eles. 

                                                        
35

 Alexander aborda a construção de conceitos, formas e da solução projetual como tendo aspectos de 

significação que estão dissociados de suas necessidades e exigencias construtivas e matemáticas. Para 

ele, um conceito é dividido em “intension” [intenção] que lida com idéias e significados (mas não 

contribui na solução das inúmeras variáveis ali presentes) e em “extension” [extensão] que diz respeito 

a estrutura, a descrição matemática e analítica do mesmo (e que por conseguinte pouco contribui para 

sua significação): “Yet this part played by language in the invention of new concepts, though very 

important from the point of view of communication and understainding, is almost entirely irrelevant 

from the point of view of a problem’s structure.” [Esta parte realizada pela linguagem na invenção de 

novos conceitos, mesmo sendo importante do ponto de vista da comunicação e da significação, é quase 

inteiramente irrelevante do ponto de vista estrutural de um problema.] (ALEXANDER, 1964:67). Em 

seus termos, sintaxe e semântica não se implícam mutuamente, e sabemos que isto é uma ponderação 

falsa: as sentenças “o homem mordeu a maçã” e “a maçã foi mordida pelo homem” tem estruturas 

sintáticas diferentes que, mesmo tratando do mesmo acontecimento, trazem sentidos ligeiramente 

diferentes, portanto, a sintaxe interfere na semântica. “A partir de duas construções gramaticais 

diferentes descrevendo o mesmo ‘fato’, construímos dois modelos mentais seguramente semelhantes e, 

todavia, distintos. […] Com efeito, a sintaxe possui uma dimensão semântica inrínseca, uma vez que a 

escolha de uma estrutura gramatical em detrimento de outra orientará a construção de modelos mentais, 

associações etc. no espírito do intérprete.” (LÉVY, 2004: 48) 
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Outro aspecto que parece importante ressaltar sobre o pensamento de 

Alexander é sua recusa em conferir uma ontologia ao projeto, ao design ou às 

soluções de quaisquer ordem que podemos transpor aos problemas mediáticos de 

hoje. Elas não são, para o autor, uma condição humana, mas sim uma experiência de 

ordem universal que se expressa numa linguagem muito mais antiga que o próprio 

homem, presente neste mundo desde suas origens astronômicas: a matemática. 

Alexander não afirma textualmente isto, mas é possível interpretar em seus textos que 

considera a existência de uma linguagem universal para tudo, que está intimamente 

ligada aos princípios físicos que criaram nosso próprio planeta, nosso próprio 

universo, a matéria, o tempo e o espaço que tecem nossa realidade. Estes princípios, 

no limite do que sabemos hoje, são regidos por uma matemática bem mais complexa 

que a simples aritimética ensinada nos primários, mas ainda sim ordenada e passível 

de uma racionalização. As coisas emanam uma vitalidade para o autor, e isto em nada 

é proveniente da experiência humana, da linguagem humana ou de nossa cultura; as 

coisas, como os espaços públicos em que nos sentimos sensibilizados, os mobiliários 

que nos sentimos confortáveis, e os objetos com que nos sentimos próximos, possuem 

tal brilho porque estão em sintonia com regras bem mais profundas do que aquelas 

que já conseguimos, até o presente momento, decifrar. Ao mesmo tempo que seu 

pensamento elimina o homem/natureza da equação, ele os inscrevem em algo muito 

maior: produtos de um mundo decifrável, vivendo em um espaço onde existe a 

possibilidade de formas e formatos em sintonia plena com a teia da realidade, de 

perfeições inquestionáveis e de adequações absolutas. O autor formula que a 

experiência humana é parte de um todo que ainda nos é desconhecido, mas que não 

pode permanecer na ignorância. Seu pensamento é completamente holístico (e 

densamente espiritual), mas nos oferece a possibilidade de ver as boas práticas 

mediáticas e os bons produtos mediáticos (os intuitivos em nosso caso) como 

resultados desvinculados da cultura, do discurso, do pensamento e dos valores 

humanos (ainda que humanos por compartilharem com ele do mesmo tecido que 

permitem a ambos suas existências).  

Durante a década de 1960, haja visto, a razão instrumental moderna foi 

colocada sob suspeita. Nos campos projetuais, encarnada como movimento 

funcionalista, foi duramente criticada por proporcionar projetos frios, duros, 

caracterizados geralmente como vazios em vivacidade e humanidade. A razão prática 
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e objetiva, cerne do que definia a própria humanidade desde o iluminismo, passou a 

ser considerada repressiva
36

, e com os questionamentos sobre o sujeito, a identidade, a 

linguagem, a autonomia, a emancipação, e tantos outros aspectos tratados (ou não) 

como pós-modernidade, autores como Alexander re-estabeleciam um modelo do que 

poderia ser novamente considerada uma visão humanista, menos cerebral e mais 

sensível. “The action and the space are indivisible. The action is supported by this 

kind of space. The space supports this kind of action. The two form a unit, a pattern of 

events in space.” [Ação e espaço são indivisíveis. A ação é amparada por um tipo de 

espaço. O espaço ampara um tipo de ação. Os dois formam uma unidade, um padrão 

de eventos no espaço.] (ALEXANDER, 1979:70). Assim como esta, inumeras de suas 

afirmações tentavam religar e reconciliar as divisões operadas pela razão no 

pensamento projetual. 

Mesmo se tratando de relações paradoxais, insolúveis e de uma argumentação 

circular, este tipo de pensamento, desde a década de 1970, tem sido considerado mais 

próprio ao padrão humano, isto é, conflituoso por sua própria natureza, dividido entre 

seu desejo e sua sensibilidade em oposição constante a sua racionalidade, complexo, 

incerto e errático. Se o discurso antigo era: o quanto mais racional, mais 

ontológicamente humano é, agora temos, curiosamente: quando menos ligado a 

aspectos exclusivamente humanos, mais humano é. Obviamente que a subjetividade 

também é uma formação exterior e artificial em nós, “não existe sujeito ou 

subjetividade fora da história e da linguagem, fora da cultura e das relações de poder.” 

(TADEU, 2000:10), que pode, portanto, sofrer alterações discursivas quanto a sua 

própria natureza sem que isso determine uma incoerência em sua lógica interna. 

Esta rejeição ao modelo racionalista de homem, e re-instauração de uma 

ontologia falível constituída por todos os aspectos não-racionais e holísticos que nos 

fazem (quem sabe) humanos, interfere completamente na forma de compreender as 
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 “O universalismo tinha a ver com a extensão e a abrangência do projeto civilizatório. Ele partia de 

postulados universalistas sobre a natureza humana – ela era idêntica em toda parte e em todos os 

tempos; dirigia-se a todos os homens, independentemente de raça, cor, religião, sexo, nação ou classe; 

e combatia todos os preconceitos geradores de guerra e de violência, todos os obstáculos à plena 

integração de todos os homens, como o racismo e o nacionalismo. Emancipar equivalia a universalizar, 

a dissolver os particularismos locais, removendo assim as causas dos conflitos entre os homens. É 

contra essa construção que se dirige a cruzada anti ou pós-moderna, não somente no plano das idéias 

como no das atitudes e práticas sociais. O Iluminismo institucionalizado é vivido como repressivo. O 

que não deixa de ser paradoxal. Afinal, o objetivo ostensivo do projeto iluminista era emancipatório.” 

(ROUANET, 1993:97). 
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qualidades e propriedades das mídas. Ao mesmo tempo que fica interditado o 

caminho lógico e racional de uma análise funcional, estrutural e fria sobre seus usos, 

uma miríade de novas variáveis surgem, tais como a empatia, o prazer do uso, a sua 

forma, seu suporte, identificação, status, etc. Segundo esta lógica, todos estes aspectos 

(e muitos outros) formam uma unidade indivisível, que não pode ser analisada através 

de seus pedaços separados. 

A linguagem natural se torna, portanto, ainda mais inacessível, dada sua 

complexidade e a potencial impossibilidade de decifração. Ao mesmo tempo que se 

coloca em um lugar próximo, humano, se posiciona também em uma condição 

impossível à limitada capacidade cognitiva de que somos dotados. Reificação. 

Transformada em hieróglifo sem uma pedra-roseta para tradução – mistério, 

esquecimento e nova aletheia – resta-nos apenas o uso de seus efeitos, como tentar 

criar espaços onde as pessoas se sintam em casa, ou aparatos que lhes façam sentir 

confortáveis. Ao fundar-se este terreno instável para decifração metodológica ainda 

que sendo da ordem racional, somos obrigados a tratá-la de forma pragmática – 

observar seus efeitos e resultados, limitar e no limite nos livrar de suas deficiências, e 

tentar ao máximo reproduzir seus sucessos. O uso das novas mídias não pode ser 

fundamentado em qualquer racionalidade, ou no estudo especializado de suas partes, 

para se aproximar de uma lingugem natural.  Não há elementos determinantes que 

fazem uma experiência seamless, intuitiva, mas apenas seu conjunto total, indivisível. 

Ela simplesmente é (ou não é). 

Se por um lado observamos uma construção discursiva bastante questionável 

determinando a maneira através da qual pensamos, projetamos e nos pomos na 

obrigação de sustentar, por outro, estamos de tal forma circunscritos nela, que nos 

parecerá indubitavelmente humanizada. Assim como os espaços descritos e 

fotografados por Alexander em seus livros nos parecem mais humanos, as 

experiências mediáticas tratadas de forma holística nos parecem hoje igualmente mais 

humanas, e é isso que desejamos. A qualidade sem nome de que trata, esta vivacidade 

capaz de preencher espaços e coisas, estabelece conosco uma relação profunda e 

decisiva. Da mesma forma que o arquiteto buscava criar espaços onde as pessoas 

pudessem se sentir bem vindas, acolhidas e amparadas, tentamos construir uma mídia 

de uso convidativo, prazeroso, fluído e ubíqüo. É este esforço prático-pragmático que 
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está realmente em jogo, e não formulações, discursos ou sustentações conceituais. O 

trabalho em si, apoiado nesta linguagem desconhecida cujo acesso a fonte foi perdido, 

se tornou então uma prática quase medieval de formar elos com uma entidade 

intangível, invisível, dificilmente mensurável ou inteligível, ainda que perceptível, 

para proporcionar apenas uma única coisa: a organicidade entre nós mesmos e nossos 

produtos, um vínculo umbilical entre nós e o mundo das coisas que criamos, ou em 

uma única palavra, identificação. 

Esta relação identitária, este espelho em cada pequeno aspecto da vida que 

está a nossa volta, enfim, esta convergência antropocêntrica proporciona um mundo 

de coisas cuja ligação nos é direta, natural, extensões de nós mesmos, como em Krug,  

"It means that as far as is humanly possible, when I look at a 

Web page it should be self-evident. Obvious. Self-

explanatory. I should be able to 'get it' - what it is and how to 

use it - without expending any effort thinking about it." [Isto 

significa que no limite do que é humanamente possível, 

quando eu olho para uma página na web, ela deveria ser 

evidente. Óbvia. Auto-explicativa. Eu deveria estar apto a 

sacá-la – o que ela é e como usá-la – sem qualquer esforço 

para pensar sobre isso.] (KRUG, 2000:11).  

As explicações despretensiosas de Krug podem soar rasas, mas convergem 

com a expectativas que temos hoje deste universo mediático que nos cerca, e em 

nosso caso, sobre o uso que desejamos das mídias.  

Não questionamos aqui se todo este funcionamento é bom ou ruim. Os 

princípios de Design Patterns formulados em sua base pelos textos de Alexander e 

desenvolvidos pelos estudiosos de computação tinham como objetivo criar relações 

melhores, usos melhores, resultados melhores para nossa vida com os aparatos 

tecnológicos. E nosso intuito aqui foi apenas traçar os aspectos desta vida-mídia, as 

expectativas que formamos dela, e sobretudo, a ascensão do modelo de linguagem 

natural que tem sido incessantemente evocado. “What is needed is a framework wich 

is just enough defined so that people naturally tend to stop there; and so that curiosity 

naturally takes people there, and invites them to stay.” [O que é preciso é uma 

estrurura que seja minimamente adequada para que as pessoas naturalmente 

permaneçam lá; e que a curiosidade natural as traga lá, e as convide a ficar.] 

(ALEXANDER, 1977:350). A mídia é um dos mais importantes dispositivos que 

utilizamos para dar significação ao mundo de coisas que nos cercam, e assim, a 

utilizamos ostensivamente para decorar nosso mundo vivido com significações que 
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nos façam sentido, criar estes espaços e coisas que nos sejam familiares, e que nos 

convidem a vivermos neles, não apenas com eles. Melhor seria se vivermos bem 

neles. 

Esperamos que nos sejam naturais; esperamos que nos sejam orgânicos, enfim, 

que sejam intuitivos. Não compreendemos a maneira como nossos neurônios 

funcionam, e ainda sim fazemos uso deles (intuitivamente?); são partes de nós, 

mesmo que sequer consigamos concebê-los como pedaços autônomos e divisíveis de 

nosso corpo: é esta mesma relação que procuramos tecer com as novas mídias. Como 

fazê-lo? O caminho pelas linguagens naturais parecem não contribuir neste quesito. 

2.2. Costumes, hábitos e os limites empíricos do modelo de padrões resistentes. 

Considerando padrões como sistemas anti-acontecimento, como fazem 

Alexander ou Serres, temos explicações razoáveis para o funcionamento de uma 

intuitividade como reconhecimento de elementos institucionalizados ao longo do 

tempo como derivações de outros elementos consolidados ou até autopoiese. Contudo, 

esta linha conceitual esbarra em certos limites empíricos que subvertem o próprio 

funcionamento básico do elemento culturalmente consolidado. Segundo o que 

abordamos anteriormente, o elemento culturalmente consolidado é aquele, da ordem 

coletiva, que melhor se aproximou de uma expressão absoluta (Alexander) ou da 

estabilidade cognitiva/social de um formato (Serres). Mas nem sempre isto se 

confirma verdadeiro, principalmente nas novas mídias. 

Tomemos como exemplo aqui o elemento scroll das interfaces gráficas. O 

scroll – as barras laterais ou inferiores em um aplicativo que indicam que parte de seu 

conteúdo não está visível e que é necessário deslocar tal conteúdo para visualizá-lo – 

é um elemento consagrado e de fundamental importância no funcionamento destas 

interfaces. Bonsiepe advoga exatamente isto no capítulo “Software Design” de seu 

livro “Design: do material ao digital”
37

. Ao mesmo tempo que o scroll permite a 

navegação pelo espaço do conteúdo no interior de um aplicativo, tradicionalmente 

cumpre com a tarefa de indicar também para o usuário a dimensão do que não está 
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 BONSIEPE, Gui: “Software Design” in Design: do material ao digital. Florianópolis: FIESC/LBDI, 

1997. 
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visível; quanto menor for o conteúdo visível, maior fica a barra de deslocamento do 

scroll e menor o espaço disponível para seu deslocamento em seu próprio eixo, 

vertical ou horizontal, na exata proporção entre o tamanho do conteúdo total e o 

tamanho da janela de visualização do aplicativo.  

 

Figura 2: Elemento scroll nas interfaces gráficas 

Ainda que parte de uma tradição consagrada em qualquer interface gráfica 

computacional, e de ser um elemento ao qual já estamos de tal forma acostumados 

que sequer percebemos sua importância – plenamente integrado em nosso uso e 

nossos hábitos digitais –, o scroll foi suprimido das interfaces dos novos 

equipamentos móveis como celulares e smartphones. Tomando como base o princípio 

de funcionamento de Design Patterns, a supressão deste elemento – uma mudança 

radical no funcionamento da mídia interativa – não poderia produzir um sistema 

considerado mais familiar ou intuitivo, enquanto o costume permanecer exatamente o 

uso do scroll. Ao contrário do esperado, as interfaces sem scroll, ainda que mantendo 

sistemas de deslocamento de conteúdos, foram consideradas mais intuitivas que 

aquelas presentes nos computadores. A condição é facilmente mensurável, vista a 
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adoção massiva dos equipamentos que aplicaram a supressão do scroll em relação aos 

dispositivos que permaneceram no padrão tradicional
38

. 

Se o princípio basal discutido no conceito dos Padrões de design é o fato de 

que o costume proporcionaria a intuitividade, não é possível explicar como a mudança 

ou ruptura pôde efetivamente constituir algo considerado mais intuitivo do que a 

versão tradicional, mesmo que Alexander proponha que, em situações extremas ou de 

grande desconforto, a tradição possa ser alterada por um novo modelo mais adequado, 

uma vez que a situação presente não é nem extrema nem de grande desconforto com 

as interfaces gráficas dos computadores atuais. Pode-se questionar que um 

computador e um smartphone são mídias diferentes, e portanto a tradição ainda não 

estaria consolidada, porém, o costume e experiência adquiridos em um computador 

deveriam, por princípio, ser absorvidos pela outra mídia, isto é: uma experiência, 

mesmo que em outra mídia, deveria aproximar e trazer mais familiaridade para o 

usuário do que uma relação totalmente nova. Talvez o único questionamento razoável 

é de que adotamos, já há algum tempo, uma cultura de constantes inovações e a 

adoção de novos modelos simplesmente por serem novos e não por serem mais ou 

menos adequados – a existência de uma moda, de modismos, e da efemeridade sendo 

enaltecida em nossa atual cultura de consumo – que explicariam como certas rupturas 

conseguem emergir, mas que também não conseguem explicar plenamente como elas 

poderiam ser consideradas mais intuitivas que os modelos tradicionais lapidados 

laborosamente com o tempo. 

Entende-se que a transitoriedade das coisas, própria de uma sociedade que 

Zygmunt Bauman chama de líquida, Jean-François Lyotard de pós-moderna ou Gilles 

Lipovetsky de hipermoderna, é um problema recente nas ciências humanas cuja 

origem sociológica tende a vê-las mais em seus dispositivos estáveis do que nas 
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 Nossa discussão aqui não está direcionada aos produtos da indústria de tecnologia, mas a título de 

ilustração, esta divisão existe no mercado entre os sistemas operacionais produzidos pelas gigantes 

Apple e Google (especificamente o “iOS” e o “Android”) que criaram novos conceitos de uso, e os 

sistemas produzidos pela Microsoft e Nokia (“Windows Mobile” e “Symbian”) que permaneceram até 

2010 embasados no padrão tradicional. Foi apenas com a entrada das duas primeiras no mercado de 

celulares que os smartphones (computadores em forma de aparelhos celulares) efetivamente 

deslancharam. No início de 2007, o produto da Apple sequer era classificado como um smartphone, por 

não compartilhar com os demais equipamentos os mesmos princípios de interface com o usuário. Os 

sistemas operacionais iOS e Android não são os mais utilizados no mundo, visto que a Nokia ainda 

possui a maior base instalada de usuários, mas os sinais de que isto está para mudar em um tempo 

muito curto são tão óbvios que a tradicional empresa finlandesa decidiu, no início de 2011, abandonar 

seu sistema operacional e se juntar a Microsoft para combater o crescimento exponencial das duas 

concorrentes.  
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dinâmicas efêmeras e impermanentes; a própria cultura costumava a transformar-se 

em ritmos mais espaçados, antes de chegar na atual relação temporal do imediato ou 

instantâneo. 

No caso deste elemento específico, a ausência de visibilidade da proporção 

entre o conteúdo todo, e a parte sendo exibida na interface, omite também uma 

informação importante para o uso da própria mídia. Um investimento considerável se 

faz necessário para instituir sentido a um objeto como, em relação ao usuário que lida 

com um computador pela primeira vez; fazê-lo interiorizar as relações de causa e 

consequência presentes no scroll em relação a interação, assim como sua importância 

no uso, não é fácil. Educados por décadas a fio, olhares e sentidos foram treinados 

para que se concentrassem nas marcações sutis trazidas por esse elemento visual 

(assim como outros também). Como se vê, não regem nem a riqueza de informação 

oferecida pela interface, tampouco o costume, o tradicionalismo e o padrão 

consagrado. 

 

Figura 3: Aplicativo com elemento scroll suprimido na interface 

Pela contra-mão, algo totalmente inesperado frente ao que abordamos até aqui 

se sucede atualmente: a experiência obtida nas interfaces sem scroll (ruptura do 

padrão) agora começa a influenciar o projeto de uso dos equipamentos e sistemas 
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operacionais de maior porte. Novos sistemas operacionais para computadores 

começam a retirar ou modificar este elemento já consagrado de sua interface, em um 

movimento que parece se expandir para todas as mídias interativas indistintamente. A 

figura 3 apresenta um aplicativo cujo elemento scroll não aparece em nenhum dos 

dois painéis de informação (lista de e-mails a esquerda, e conteúdo do email a direita), 

mesmo estando lá. Ambos os elementos desta interface possuem mais informações do 

que as atualmente apresentadas em sua janela, e podem, como em qualquer aplicativo, 

ser deslocadas para cima ou para baixo para apresentá-las. 

As figuras 4 e 5 em sequência mostram o mesmo aplicativo quando, sobre 

cada um dos painéis, o scroll do conteúdo é feito com o mouse ou o trackpad. Uma 

seta vermelha sobre as imagens abaixo marcam o pequeno e discreto elemento de 

scroll que representa o tamanho do conteúdo e o posicionamento deste conteúdo 

dentro da janela do aplicativo. 

 

 

Figura 4: Aplicativo com elemento scroll oculto na interface que é revelado durante a movimentação 

com o mouse sobre a lista de emails na caixa de entrada. 
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Figura 5: Aplicativo com elemento scroll oculto na interface que é revelado durante a movimentação 

com o mouse sobre o conteúdo do email selecionado 

Como se pode observar, este elemento não é apenas discreto, mas 

tendencialmente imperceptível. Pode ser difícil para um usuário inexperiente 

identificar de prontidão que há mais conteúdos no aplicativo do que aqueles sendo 

mostrados imediatamente. Espera-se dele que saiba desta condição de antemão, e 

saiba também que pode realizar o scroll deste conteúdo através da pequena rodinha 

que existe entre os botões nos mouses mais novos. Se o usuário deslocar seu mouse 

precisamente onde a barra oculta do scroll está (ou deveria estar, pois naturalmente 

permanece invisível), ela também se revela para que possa arrastá-la e movimentar 

igualmente os conteúdos.  

Nada nesta descrição soa intuitivo, uma vez que a própria interface não deixa 

claro ao usuário o que ele pode fazer nela, o que há disponível para ele ali e a 

extensão dos conteúdos apresentados. Ainda que isto vá contra qualquer racionalidade 

na legibilidade da informação, estas interfaces estão se tornando um modelo 

exemplar; para a indústria em especial, acabam sendo classificadas como a forma 

mais intuitiva de operação de aplicativos inventada até o presente momento, e de fato, 

ao fazermos uso delas, dificilmente discordaríamos que são sim mais intuitivas, ainda 
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que as explicações que temos para a intuitividade estarem totalmente discordantes 

com seu uso. 

Uma explicação incipiente poderia ser dada pelo critério de mapeamento. Os 

estudiosos de usabilidade costumam chamar de mapeamento a organização e 

agrupamento visual dos elementos de uma interface, de forma que dêem indícios de 

suas funções ou relações. Segundo Preece, Rogers & Sharp 2005, “Refere-se à relação 

entre os controles e os seus efeitos no mundo.” (PREECE, ROGERS & SHARP, 

2005:44), mas pode ser melhor compreendido com os exemplos de Bonsiepe: 

“o botão ‘enviar’ foi posicionada perto do espaço de escrever. 

Outros comandos foram agrupados em um menu pull-down. 

Alguns comandos são invisíveis e aparecem só quando o 

cursor passa sobre eles. O espaço de leitura e escrita foi 

dividido em duas áreas, pois estas ações são complementares. 

Uma mensagem que chega abre com um espaço para 

resposta.” (BONSIEPE, 1997:49) 

Abaixo apresentamos na figura 6 dois mapeamentos diferentes para os botões 

de um aparelho de som, sendo o mapeamento da esquerda intuitivo e o da direita 

contra-intuitivo: 

 

Figura 6: exemplos de mapeamento em uma interface 

Um equipamento que conte com qualquer um dos dois mapeamentos pode ser 

perfeitamente utilizado; ao se pressionar os devidos botões, a ação correspondente irá 

ser acionada. Porém, o mapeamento à esquerda apresenta uma convenção ou uma 

ordem que nos parece, normalmente, mais coerente ou aderente com a ação 

desempenhada, isto é, faz mais sentido para nós a organização do conjunto esquero, 

de acordo com nossas experiências, referências ou bagagem cultural. O bom 

mapeamento, portanto, produz um resultado mais apropriado para o uso, e 

consequentemente, mais intuitivo, perfeitamente alinhado com o modelo de design 

patterns. 
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O mapeamento também está intrinsecamente associado com outro critério 

relevante da usabilidade: os affordances. Não há um termo em português que consiga 

abarcar o significado deste conceito, talvez um dos mais caros à engenharia de 

usabilidade. Affordance é a propriedade em um objeto ou interface de assumir o 

formato adequado para indicar sua forma de uso, provenientes de uma ainda jovem 

psicologia dos materiais e objetos. Segundo Norman,  

“Affordances provide strong clues to the operations of 

things. Plates are for pushing. Knobs are for turning. Slots 

are for inserting things into. [...] When affordances are 

taken advantage of, the user knows what to do just by 

looking: no picture, label, or instructions is required. 

Complex things may require explanation, but simple things 

should not. When simple things need pictures, labels, or 

instructions, the design has failed.” [Affordances fornecem 

pistas fortes sobre a forma de se operar as coisas. Botões 

são para apertar. Potenciômetros para girar. Gavetas para se 

inserir coisas nelas. [...] Quando se aproveita as vantagens 

dos affordances, os usuários sabem exatamente o que fazer 

simplesmente por olhar: nenhum imagem, dica ou instrução 

é necessária. Coisas complexas provavelmente precisam de 

explicação, mas as simples não deveriam. Quando elas 

precisam destas referências, o design falhou] (2009:423). 

O affordance tem sido a maneira como engenheiros de HCI ou de usabilidade 

tratam qualquer tipo de relação intuitiva entre suas construções e seu uso decorrente. 

Sua lógica é simples: “A chair affords (‘is for’) support and, therefor, affords sitting.” 

[uma cadeira acomoda (‘é para’) nos apoiar e, portanto, acomoda o sentar-se] 

(NORMAN, 2009:423). Não há grandes explicações ou investigações sobre como 

formas, simples ou não, são capazes de constituir maior ou menor affordance, quiçá 

por quê são capazes de fazê-lo. Sabemos apenas, pela lógica da usabilidade ou do 

HCI, que certas formas catalogadas ou que certos mapeamentos já convencionais 

acomodam melhor o uso intuitivo do que outras.   

Ainda que o conceito de affordance seja uma explicação ou um norteador 

frágil, sua adoção é melhor do que nenhum esforço neste sentido. Sabidamente, a 

engenharia tem dificuldades em equacionar questões estéticas e plásticas (forma), 

tratando este tipo de conhecimento como, nos termos de Bonsiepe, “cosmética” 

(BONSIEPE, 1997:11) ou “intervenções decorativas” (BONSIEPE, 1997:22). O autor 

confirma este déficit: “usability engineering – um estranho híbrido; pois, de todas as 

disciplinas, as mais desorientadas, quando tratam de lidar com a dminsão do uso, são 

as engenharias” (BONSIEPE, 1997:42). Qualificados assim, não haveria realmente 



 

 50 

maneiras outras de se tratar esta relação, além de agrupa-las em uma categoria comum 

e deixar a cargo da psicologia decifrá-la mediante a observação das práticas e reações 

humanas ao seu uso. 

Uma análise semiótica certamente responderia melhor para prover explicações 

de como estas organizações visuais atuam – ou por que atuam – em nossa 

compreensão dos usos. Os signos da figura 6 apontam para direções convencionadas, 

operando como símbolos (arbritrários); não obstante, são também índices aos conotar 

um movimento, e a direção para onde, um dia, uma fita eletromagnética corria para 

tocar, avançar ou retroceder a música, e ícones ao terem a forma de um botão, 

denotando que são feitos para serem apertados ao fazerem uso de dados da própria 

realidade em sua forma. Se tomarmos como exemplo a explicação da tesoura de 

Bonsiepe, observaremos que as alças para que as mãos a segurem são igualmente 

icônicas quando não predominantemente índices: sua forma segue o formato 

adequado para a mão (um dado reproduzido da realidade), e também pontuam como e 

onde devem ser segurados. Affordances e índices estão sempre próximos. 

Talvez não fosse tão simples explicar o funcionamento intuitivo que orienta o 

projeto de uma interface gráfica pela semiótica, mas isso não a descredencia para 

fazê-lo. Explicar por que objetos são agrupados ou separados, por que são escolhidas 

certas formas ou elementos para fazer alguma funcionalidade ser compreendida ou 

melhor operada, por que sons ou sinais são acionados durante as operações, dentre 

uma miríade de outras construções, poderiam ser razoavelmente solucionados por esta 

ciência da linguagem. 

Ainda que autores como Bonsiepe reforcem a “percepção visual” 

(BONSIEPE, 1997:43) ou o “espaço retinal” (BONSIEPE, 1997:43), cujas “distinções 

gráficas tais como: forma, cor, tamanho, posição, orientação, textura, transições ou 

transformações no tempo” (BONSIEPE, 1997:43) como particularmente importantes, 

é somente a partir do trabalho de Alan Cooper e autores que abordam o design de 

interfaces como design de comportamentos, que podemos dar explicações melhores 

para as observações feitas quanto ao problema do scroll. 

Mesmo que uma imagem estática na tela não nos permita compreender todas 

as possibilidades ali presentes, e que a interface não nos ofereça de antemão todas as 

informações para sua leitura clara, um pequeno gesto ou um pequeno movimento com 
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os dispositivos de controle do equipamento provocam reações/respostas/estímulos 

imediatos nela, e nos dão alguns indícios do que há ali, e o que podemos fazer. Para 

Steven Johnson, “Os links iriam transformar nossas expectativas mais básicas com 

relação à narrativa tradicional. Passaríamos a valorizar o ambiente sobre o argumento, 

a metamorfose sobre a coerência” (JOHNSON, 2001:95). A simples motricidade 

resulta em alterações no que vemos, e estas são, possivelmente, tão bem interpretadas 

ao ponto de sabermos o que fazer e como lidar com a aplicação, ou talvez estejamos 

aptos a transportar com muita facilidade toda a experiência prévia com interfaces 

gráficas para esta nova versão com algumas pequenas modificações, mesmo que elas 

sejam razoavelmente sensíveis. 

O que o exemplo dado demonstra claramente é que a intuitividade não reside 

na leitura de imagens estáticas (a imagem da interface). Como já afirmavamos em 

artigo publicado on-line em 2010,  

“a legibilidade quando se trata de uma mídia-interface não 

se resume a capacidade de leitura e entendimento 

(informacional ou comunicacional), mas da capacidade de 

uso que ela oferece; uma interface legível é, na verdade, 

uma interface que possui uma boa capacidade de uso, 

manipulação, navegação e compreensão de sua 

sistematização. A hierarquização das informações fruto da 

modernidade gráfica também está presente; a compreensão 

das mensagens e do sentido da comunicação, idem. Há 

portanto, uma camada além, pois o bom uso prevê 

igualmente legibilidade gráfica e comunicativa.”
39

  

O comportamento e a responsividade do uso, as nuâncias e as pequenas 

alterações visuais são também condições importantes para serem considerados no 

problema da intuitividade, e ao observar a formação de padrões e repetições neste tipo 

de mídia, não podemos nos restringir aos padrões visuais e deixar em segundo plano 

os padrões motores, gestuais, comportamentais que também estão envolvidos na 

mídia interativa – eles também são transportados da experiência com smartphones 

para os computadores (e vice-versa). Segundo Moggridge, “we’re designing not just 

what it looks like but how it behaves. We’re designing the quality of how we and it 

interact.” [estamos projetando não apenas como as coisas parecem, mas como elas se 

comportam. Estamos projetando as qualidades de como as coisas interagem conosco] 

(MOGGRIDEGE, 2007:16). Como o famoso designer e fundador do IDEO comentou 
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 In RANOYA: Guilherme: Pragmática 5 - da legibilidade à usabilidade. São Paulo: Intruitiv, 2010. 

Disponível em <http://ranoya.l3a.com.br/wp/?p=262>, acessado em 27/08/2011. 
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no documentário “Helvetica”
40

, ao projetar o primeiro notebook e começar a usá-lo, 

ele se sentiu sugado pela tela, como se toda sua atenção, foco e concentração 

estivessem dirigidas apenas para a tela do pequeno computador. Neste momento, Bill 

Moggridge compreendeu que o design de equipamentos computacionais atravessava 

obrigatoriamente o software e não apenas o hardware. A experiência de uso do 

equipamento, e portanto o comportamento do que estava presente na tela, precisava 

ser igualmente projetado tanto quanto o equipamento material que abria sua tampa 

para revelar uma tela e um teclado, ou a fechava para se tornar portátil.  

O campo que Moggridge funda, o design de interação, tenta aplicar 

igualmente nos aspectos comportamentais os princípios de design usados para 

resolver os problemas visuais. Muitas vezes reduzimos toda esta área a uma produção 

gráfica/visual, mas é importante ressaltar que estes são os resultados, isto é, os 

produtos finais de processos, reflexões, sistematizações, análises de fluxo e 

distribuição de informações realizados pelos profissionais da área. O design não se 

resume a produzir uma embalagem para um produto já bem definido, mas em 

interferir nele para torná-lo melhor (mais simples, mais práticos, mais inteligíveis, 

mais belos, etc.) para seus usuários. Assim sendo, envolver os aspectos 

comportamentais de uma mídia que também reage a estímulos como também os 

provoca – uma mídia interativa – não está distante do metier deste profissional.   

Deste limite levantado para o modelo de padrões institucionalizados, 

encontramos duas questões que merecem ser abordadas também neste panorama de 

teorias e modelos para a intuitividade: a constituição de modelos exemplares, e a 

interferência dos métodos de design para a legibilidade/inteligibilidade dos objetos 

interativos. Ambos serão abordados na seqüência. 

2.3 O reducionismo imperfeito: intuitividade pelos princípios da linguagem 

Uma das interpretações possíveis discutidas aqui é que por intuitividade 

tratamos apenas de uma reação; de uma resposta rápida dada pelo nosso sistema 

cognitivo a um elemento ainda desconhecido. Quando esta resposta é adequada, 

mesmo tendo sido mínimo ou inexiste o contato prévio entre o sujeito e o objeto, 
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qualificamos este último como intuitivo, isto é: tal objeto não exige qualquer 

experiência, instrução ou treinamento para que seja posto em uso; ele é, portanto, 

suficiente em si mesmo, autoexplicativo, ou possui significação intrínseca. 

Como já apontado anteriormente, esta última afirmação é falsa, de acordo com 

as ciências da linguagem
41

. A linguagem opera com representações, e mesmo um 

simples objeto concreto – não é preciso chegar sequer às diversas significações 

possíveis associadas a ele – para ser apreendido pelo sujeito, torna-se uma imagem em 

sua mente (uma imagem mental), portanto igualmente representação.  Para este 

mecanismo, Antonio Damásio usa o termo “padrões mentais”, que nos parece mais 

adequado:  

“por falta de um termo melhor, as imagens de um objeto. 

Objeto designa aqui entidades tão diversas quanto uma 

pessoa, um lugar uma melodia, uma dor de dente, um 

estado de êxtase; imagem designa um padrão mental em 

qualquer modalidade sensorial, como, por exemplo, uma 

imagem sonora, uma imagem tátil, a imagem de um estado 

de bem-estar.” (DAMÁSIO, 2005:24) 

Todo o universo cogniscível reside exclusivamente em nossa mente; ele é 

capturado por nossos sentidos, e antes de tornar-se inteligível, precisa ser 

representado. Mesmo a “imagem acústica”
42

 de Ferdinand de Saussure trata de uma 

impressão psíquica, isto é, de uma operação integralmente mental. 

O problema em termos linguísticos é como lidamos, cognitivamente, com 

objetos novos. Como os elementos, traços, indícios e retalhos neles presentes nos 

fornecem instruções suficientes para que possamos nos apropriar deles 

adequadamente em um curto espaço de tempo? Que mecanismos operam em nosso 

sistema cognitivo que nos induzem a tratá-los como objetos conhecidos, ou 

razoavelmente predisíveis, a ponto de dotarmo-lhes uma essencialidade 
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 É prudente ressaltar que as ciências da linguagem tem sua origem – como ciência – em Ferdinand de 

Saussure e Charles Sanders Pierce; Ainda sim, antes destes, a linguagem, seus efeitos e sua origem, 

foram objetos de estudo desde os gregos antigos aos pensadores modernos anteriores a fundação da 

linguística, semiótica e semiologia. Neste grande periodo, ressaltamos em especial os Escolásticos da 

Idade Média e John Duns Scott (mentor de William de Ockham) para qual a linguagem, os conceitos e 

as palavras foram considerados representações de elementos transcendentes e universais; elas 

capituravam o espírito das coisas, que se encontravam divididos em classes. Para os Escolásticos e para 

a doutrina das assinaturas, cujo trabalho era decifrar a alma cifrada nas coisas, assim como tantos 

outras formas de pensamento platônico, os elementos da linguagem e as coisas do mundo possuem, de 

fato, significados intrínsecos e transcendentes. 
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 “Na teoria de Saussure, o signo pode ser analisado em duas partes que o compoem: o conceito e a 

imagem acústica. As palavras faladas de uma língua apresentam-se como imagens acústicas que trazem 

à tona, quando manifestadas, um determinado conteúdo ou conceito.” (COELHO, 1983:20). 
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transcendental ou de um significado intrínseco? 

Sabemos através da neurociência, da ciência cognitiva, e da linguística, que 

nossa mente tenta, mesmo neste curto espaço de tempo, converter o que é novo em 

estruturas próximas. Pode parecer que estamos nos repetindo cerca do princípio de 

adaptação de Piaget, ou do sistema de padrões de Alexander – que diga-se de 

passagem, são secularmente posteriores à Pierce ou Saussure, logo originários nestes 

dois últimos – mas há distinções importantes a serem feitas. Estas conversões rápidas 

e imperfeitas de que tratamos agora formulam pré-conceitos
43

: lidamos nesse 

momento com uma forma de apropriação do mundo exterior cujo intuito, quase 

instintivo, é de nos proteger de eventuais perigos ou da ameaça presente no 

desconhecido. Opera aqui praticamente um reflexo que não circula pelos sistemas de 

inteligibilidade plena e racionalização consciente, ou seja, não realiza uma 

caracterização intelectual e bem estabelecida do objeto novo. São praticamente efeitos 

tácitos. 

O pré-conceito conota para nós, hoje, algo pejorativo. Sentimos vergonha 

quando notamos a existência de pré-conceito (ou preconceito) sobre algo em nós 

mesmos. Contudo, o pré-conceito é um mecanismo fundamental para o sistema de 

preservação e sobrevivência da própria espécie: é através do julgamento rápido e de 

respostas/ações com base neste pré-julgamento que pudemos, em nossa evolução, 

sobreviver a todas as ameças presentes na natureza e além, fossem elas reais ou 

apenas imaginárias. Damásio observa que “assim como a emoção, a consciência 

relaciona-se à sobrevivência do indivíduo” (2005:58), e desta forma, o pré-conceito 

situa-se como um mecanismo de auto-preservação: 

“a sobrevivência em um meio complexo, ou seja, a gestão 

eficaz da regulagem da vida, depende de executar a ação 

certa […] A consciência introduz a possibilidade de 

construir na mente algum equivalente das especificações 

reguladoras ocultas no ‘núcleo do cérebro’, um novo modo 

de o ímpeto de viver impor suas demandas e de o 

organismo agir com base nelas. […] as reações são 

moldadas por um interesse mental pela vida do próprio 

organismo.” (DAMÁSIO, 2005:44). 

Estas forças vitais basais – viscerais se assim pudermos chamá-las doravante – 
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 Preferimos aqui grafar o termo preconceito em sua decomposição como conceito mal-formado ou 

conceito antecipado, pré-conceito, acentuando sua raíz – ele é um tipo de conceito – para que não se 

desvie a discussão para o campo do juízo moral, dos valores e dos pré-julgamentos, cuja assepção é 

geralmente mais usada.   
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funcionam em nós como um instinto ou reflexo. O intuitivo se confunde com o 

instintivo nestes termos, uma vez que entendemos por intuitivo uma relação familiar 

com um objeto novo, uma ação/resposta baseada em um julgamento rápido ou um 

pré-conceito. Segundo Maisonneuve, tratamos de um “Processo geral de 

esquematização – muitas representações tendem a estereotipar-se; essa operação de 

simplificação e de generalização parece o próprio de todo pensamento humano que 

procura esquematizar seu ambiente para melhor se reencontrar em meio à diversidade 

e à mudança.” (MAISONNEUVE, 1977:118). 

Os mecanismos formulados por Piaget descrevem a forma como a mente se re-

estrutura para compreender um objeto novo (um esforço massivo para dar conta do 

novo e assimilá-lo de maneira ampla e profunda, ao ponto de rever toda sua estrutura 

se isto não for possível); aqui, falamos do processo inverso: como a mente distorce o 

objeto para enquadrá-lo em seus modelos pré-existentes, e sendo assim, como seus 

equívocos cristalizam visões e entendimentos simplórios dele (um esforço ágil para 

assimilar o novo com o simples intuito de qualificá-lo para responder rapidamente a 

ele).  

Segundo Maisonneuve, dos pré-conceitos emergem os estereótipos: “Em 

suma, o preconceito parece constituir uma espécie de ‘genótipo’ cujos estereótipos 

seriam os ‘fenótipos’, mais ou menos numerosos e salientes, por vezes esbatidos ou 

ausentes.” (MAISONNEUVE, 1977:117). Vê-se que a constituição de um ou mais 

estereótipos formalizam a estrutura pré-conceitual existente.  

O primeiro contato com um uma mídia interativa e sua interface providenciará 

para o sujeito um entendimento estereotipado de seus elementos. Seja sua aplicação, 

seus aspectos visuais, seu funcionamento ou sua operação/uso, todos os 

entendimentos relacionados a este novo objeto serão assim estereotipados, 

esquematizados e convertidos para soarem como as imagens mentais pré-existentes, 

fornecidas das mais diversas maneiras, através de filmes, referências visuais díspares, 

experiências de vida ou até o próprio imaginário. O que alimenta estas imagens 

mentais advém inclusive de origens muito distantes da natureza do objeto em si. 

Parece impossível prever todas as conexões que a mente pode realizar.  

Se usarmos como exemplo as interfaces gráficas dos sistemas operacionais 

atuais de computadores, perceberemos que estes estereótipos são tão latentes que 
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foram adotados pela própria indústria como maneira mais simples de explicá-las ao 

seu consumidor: chamamos de “janelas” os espaços visuais nelas ocupados por 

qualquer aplicação ativa ou passiva, pois nos lembram as janelas em nossas casas ou 

escritórios. Tecnicamente são frames [molduras], dialog boxes [Caixas de diálogo], 

canvas [campo], e uma miríade de outros elementos da interface entre o usuário e a 

aplicação que respondem a funções e ações bastante específicas cada. Para nosso fácil 

entendimento, foram trivializados, pois esta tecnicidade não deveria ser uma 

preocupação do usuário/consumidor.  

A janela em uma sala é uma abertura, um rasgo na parede, para que possamos 

ver algo para fora ou de fora para dentro; ela não funciona corretamente como uma 

metáfora para o espaço visual da interface gráfica já que não cria um rasgo na tela 

opaca para que se veja para além dela (para dentro do monitor?), mas é antes o 

empréstimo dos elementos de sua construção física – geralmente toda janela é 

emoldurada na parede e tem o comportamento de ser aberta ou fechada mediante a 

necessidade do ambiente – tomados como esquema para o entendimento do 

comportamento das “janelas” da interface gráfica. Falamos então de um protótipo, e 

não de uma metáfora, mesmo que o endentimento generalizado pelo termo não seja de 

fato o da figura de linguagem, mas de seus resultados: “As metáforas são plataformas 

úteis para transferir uma grande quantidade de conhecimento existente de um 

contexto para outro com esforço mínimo, com freqüência imperceptível, por parte da 

pessoa que atravessa a ponte conceitual.” (MAEDA, 2007:41). Para o criador das 

interfaces gráficas que usamos hoje, Alan Key, e seus colegas na Xerox PARC
44

, a 

construção não passava de uma analogia frouxa:  

“As janelas sobreponíveis de Kay, contudo, não eram lá 

muito convincentes como uma metáfora da escrivaninha, do 

desktop. Pelos padrões contemporâneos, não tinham nada 

de ‘metáforas visuais’. O desktop original de Kay estava 

mais perto do mouse de Engelbart que das pastas e lixeiras 

da interface gráfica contemporânea. Não se tinha em 
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 Xerox Palo Alto Research Center, um dos centros de pesquisa norte-americanos mais importantes 

sobre a questão das interfaces e das inovações na computação. Junto ao centro de pesquisa da 

Universidade de Stanford (SRI – Stanford Research Institute) formam as bases de pesquisa que 

originaram o famoso Vale do Silício, polo de alta tecnologia e inovação mundial. Segundo Johnson, “O 
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computação nasceu ali.) Mas nunca criou um produto lucrativo durante todo esse tempo [...] Vários 

cientistas do Xerox PARC eram veteranos do Stanford Research Institute (SRI)” (JOHNSON, 
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absoluto a impressão de estar sentado diante de uma 

escrivaninha simulada. A metáfora era só uma maneira de 

explicar por que algumas janelas pareciam em determinado 

instante bloqueadas por outras; não era uma tentativa de 

simular uma escrivaninha do mundo real, assim como o 

mouse de Engelbart não fora projetado para reproduzir 

roedores de carne e osso” (JOHNSON, 2001:40). 

Na medida que uma mídia interativa se aproxima razoavelmente do que está 

presente em nosso próprio imaginário, isto é, quando usamos uma destas interfaces 

que conseguem ser construídas com a exata forma de que são representadas em nossas 

ficções, ou dos funcionamentos que imaginamos para elas (visto que as criações 

ficcionais são dificilmente factíveis), elas nos parecem simples, objetivas e 

profundamente familiares. Falamos então de um objeto construído usando como 

referencia um estereótipo, sendo convertido precisamente ao estereótipo que lhe deu 

origem. São tão fáceis de serem reconhecidos quanto os tipos culturais estereotipados 

comuns em sátiras, charges ou cartoons (uma mídia sempre no limite do preconceito 

persecutório). Podemos dar como exemplo para esse uso do estereótipo como modelo 

invertido, a construção dos telefones celulares: a invenção do Dr. Martin Cooper nos 

laboratórios da Motorola na década de 1970 foi, como ele mesmo atestava, uma 

tentativa de mimetizar o pequeno computador multifuncional que apreciava na série 

de ficção científica Star Trek, lá chamado de tricorder
45

. Outro exemplo é 

apresentado por Steven Johnson, ao explicar as motivações que levaram Doug 

Engelbart, cientista da Stanford Research Institute (SRI) de Menlo Park (cidade 

vizinha de Palo Alto), criador do mouse, e o primeiro a esboçar um uso de 

computadores pelo modelo de janelas em 1968, a projetá-lo: 

“A busca começara com um pequeno e provocativo ensaio 

intitulado ‘As We May Think’ com que Engelbart topou 

enquanto esperava para ser embarcado de volta para os 

Estados Unidos no fim da II Guerra Mundial. Escrito por 

um cientista militar de alta patente chamado Vannevar 

Bush, o ensaio descrevia um processador de informação 

teórico, chamado Memex, que permitia ao usuário ‘abrir 

caminho’ por grandes coleções de dados. [...] A imagem 

obsedou Engelbart durante décadas” (JOHNSON, 2001:17) 

O uso do estereótipo para dotar objetos de características predisíveis conta 

com a grande vantagem deles serem construídos por nós e não terem sua 

alma/essência caracterizadas como transcendentais, ao contrário das nossas 
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 Mais informações sobre o tricorder, sua influência sobre o telefone celular e o seriado Star Trek 

podem ser obtidas na Wikipedia no link <http://en.wikipedia.org/wiki/Tricorder>, acessado em 

10/05/2011. 
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características pessoais, culturais e identitárias, cujas heranças concretas ou 

intelectuais nos parecem terem sido dadas, e vivem sob o constante risco de se 

tornarem um elemento persecutório; um lugar onde qualquer estereotipo pode ganhar 

peso de preconceito ou antissemitismo. 

O estereótipo parece uma boa solução para a construção da intuitividade, mas 

nem sempre este modelo invertido adquire a consonância esperada, haja visto que em 

quase todos os filmes de ficção científica assim como em nosso imaginário sobre o 

futuro, a manipulação de robôs e computadores seria feita através de comandos de voz 

e instruções verbais. Esta tecnologia já existe e se encontra amplamente disponível e 

madura, mas ainda assim observarmos barreiras culturais para sua adoção, e 

principalmente, um desconforto por parte de seus usuários (a constante dúvida se 

serão corretamente compreendidos pela máquina), que retira desta forma de uso sua 

condição intuitiva, por mais que ela o seja em nossa imaginação. 

Da mesma maneira, nem tudo que precisamos e usamos pode ser simplificado 

no nível esquemático, como afirma o psicólogo cognitivista Don Norman: “If I were 

placed in the cockpit of a modern jet Airlines, my inability to perform gracefully and 

smoothly would neither surprise nor bother me.” [se eu estivesse na cabine de 

controle de um avião comercial moderno, minha incapacidade de operá-lo 

adequadamente nem me surpreenderia tampouco me incomodaria] (2010:417). O 

painel de operação de uma aeronave, como exemplo dado por ele, é um sistema 

complexo que dificilmente poderia ser compreendido por um leigo ou alguém sem o 

devido – leia-se árduo e extenso – treinamento. Não são objetos que conseguem ser 

facilmente decodificados, quiçá operados, mas, mesmo nestes casos, o processo de 

entendimento passará por blocos e representações redutoras: tenderemos a reduzi-lo 

ao manche de controle, a um conjunto de painéis de informação que nos dizem as 

condições da aeronave e as chaves de acionamento para ativar ou desativar certas 

funções do veículo; isto não nos dá um pleno entendimento do funcionamento do 

avião, mas é um passo inicial, pelo qual todo comandante ou piloto também passará. 

Tais reduções são necessárias; nos oferecem um caminho de intelecção de algo em 

primeira mão, logo, facilitam nossa apreenção do mundo. Sem elas e sem outros 

mecanismos que se prestem a esta função cognitiva imediata, não há formas de se 

realizar uma apreenção e interpretação rápida/primeira das coisas; não existiria 

também esta relação que tratamos por intuitividade, ainda que o controle de um avião 
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não seja em nada intuitivo, mas que uma criança ao adentrar a cabine simulará 

movimentos de manche e fará ruídos com a própria boca como se estivesse a pilotá-

lo. O que Norman costuma afirmar é que “The human mind is exquisitely tailored to 

make sense of the world” [A mente humana é excepcionalmente construída para 

instituir sentido ao mundo] (NORMAN, 2010:417). 

Evidentemente que muitos engenheiros e inventores não desejam que 

simplificações, reduções ou esquematizações sejam feitas sobre suas construções, no 

geral para que não soem como algo infantil; automóveis, por exemplo, tendem a ser 

valorizados por sua complexidade, e em alguns casos como os caríssimos modelos 

esportivos italianos, são necessários cursos e diplomas para poder adquirí-los. 

Curiosamente, os carros para consumo popular na própria Itália possuem um design 

simplificado e formas ergonômicas que os fazem parecer com brinquedos; são assim 

desenhados para que soem como máquinas mais simples e mais fáceis de usar do que 

os ícones esportivos, grosso modo feitos para serem também inacessíveis à grande 

população. A indústria automobilística italiana criou esta dicotomia entre a vera 

macchina italiana, o carro de verdade, e os automóveis comuns, ou simples bens de 

consumo, e no epicentro desta diferenciação encontra-se justamente a possibilidade de 

seu entendimento e uso ser simplificado, ou não. O carro comum funciona e é 

entendido dentro do esquema de qualquer outro carro; a vera macchina, ao contrário, 

é sempre excepcional, tanto em como usá-la/operá-la, quanto em sua significação. 

Mas este lugar de excessão não é restrito à indústria automobilística ou mesmo 

aos objetos concretos; A lista de compositores musicais cuja complexidade e 

dificuldade de execução são a exata medida de valoração de suas respectivas obras, é 

longa. Em todo o grande conjunto das práticas humanas onde a arte está, mesmo que 

minimamente presente – da música à arquitetura –, a simplicidade ou a 

esquematização das formas raramente foi considerada uma boa solução ou um bom 

valor estético. Exceto pela arte do século XX que em certos momentos primou pela 

tentativa de produzir formas simples e sintéticas como princípio, ou pelo início do 

classicísmo que ouvia atentamente as súplicas populares, – generalizações grosseiras 

estas, saiba-se – tudo que se aproximou do estereótipo foi sempre considerado um 

erro.   

A teoria dos protótipos, cujas fundamentos se encontram em Wittgestein, lida 
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com algo tão reduzido quanto os estereótipos, mas sem suas possíveis complicações 

sociais. O protótipo é equivalente em quase tudo ao estereótipo, mas este último só 

existe embasado em construções coletivas prévias. Segundo Maisonneuve: 

“A direção tomada pelo pensamento esquemático e 

simbólico está estreitamente ligada à situação dos sujeitos 

percipientes e opinantes em relação ao objeto em causa, 

situação  que implica significação afetiva antes favorável ou 

desfavorável, de atração, ou de temor. Embora a 

estereótipia apresente aspectos individuais, ela se 

desenvolve sempre sobre um fundo coletivo, quer se trate 

da adoção de um estereótipo preexistente, quer da 

emergência de novo estereótipo.” (MAISONNEUVE, 

1977:118). 

O estereótipo se baseia em uma condição coletiva pré-existente; no geral uma 

opinião compartilhada que direciona a designação sobre o objeto apreendido. De um 

lado ele coloca as coisas em uma categoria confortável para a compreensão, enquanto 

de outro, constitui um mecanismo para averiguar o lugar e utilidade social delas. 

Ambos possíveis em função de sua dupla articulação, individual e coletiva. 

Maisonneuve também confirma esta condição, e a associa ao problema de 

sobrevivência e auto-preservação como já apontado através de Damásio: 

“O estereótipo se situa no ponto de encontro de dois 

processos principais: um de ordem lógico-pragmática, 

muito geral, que visa classificar o mundo segundo essências 

fixas simples e a justificar intelectualmente nossas crenças 

(esquematização e racionalização); o outro, de ordem sócio-

afetiva, ligado às situações intergrupais e ao cuidado de 

coesão e de proteção coletivas, que acarreta conformização 

das atitudes e das avaliações.” (MAISONNEUVE, 

1977:120). 

Já o protótipo não carrega consigo toda esta carga social. Ele compartilha com 

o estereótipo os mesmos princípios de redução e esquematização, mas excluído de sua 

componente social, passa a ser tratado como um problema estatístico da cognição: o 

protótipo (etimologicamente, proto-tipo, um tipo falso ou mal-formado) é aquilo que 

constituímos como taxonomia chave, fórmula geral, exemplar típico, condição normal 

ou aquilo que mais ressalta, isto é, o mais representativo ou o mais freqüente. Ele está 

relacionado a uma generalização do objeto ou em outros termos, sua 

institucionalização como modelo de referência: 

“Caso alguém me mostre folhas diferentes e diga ‘isto se 

chama folha’, obtenho então um conceito da forma de 

folha, uma imagem dela no espírito. – Mas que aspecto tem 

a imagem de uma folha que não apresenta uma forma 
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determinada, e sim ‘aquilo que é comum a todas as formas 

de folha’? Que tom de cor tem ‘em meu espírito o padrão’ 

da cor verde – daquilo que é comum a todos os tons de 

verde? Mas não poderia haver tais ‘padrões gerais’? Talvez 

um esquema de folha ou um padrão de verde puro? – 

Certamente! Mas, que este esquema seja entendido como 

esquema e não como a forma de uma determinada folha, e 

que um quadrinho de verde puro seja entendido como 

padrão de tudo o que é esverdeado e não como padrão para 

o verde puro – isto reside outra vez no modo de aplicação 

deste padrão.” (WITTGESTEIN, 1987:55).  

Como afirma Wittgestein, o protótipo está relacionado a padrões gerais ou 

matrizes, mais do que aos traços comuns das coisas colocadas em um mesmo grupo 

de familiariedade – incide o uso que se retira da coisa como redução pura, plena e em 

estado idealizado, “perfeito”; e não a coisa em si. Do verdeamento se tira o verde 

puro; da semelhança das folhas, a essência da forma de folha. Isto também recai sobre 

a tentativa de torná-las assim mais previsíveis (portanto, novamente, um sistema anti-

acontecimento ou de auto-preservação): quais regras sempre incidem sobre o modelo 

ideal de folha? Quais são suas condições de existência? 

Usando um exemplo do próprio autor, questionamos: o que há de comum 

fisicamente nas ferramentas em uma caixa de ferramentas? Porque classificamos 

martelos, chaves, serras, morsas, alicates, e muitos outros objetos que servem cada 

qual a propósitos muito diferentes, dentro do mesmo grupo de coisas? A resposta a 

esta simples questão repousará em outra classificação: estas ferramentas são todas 

tipos variados utilizadas por um tipo específico de usuário. As matrizes geradoras 

para esta classificação são os marceneiros, operários industriais, handy-guys, e outros 

tipos ávidos por pequenas operações mecânicas, que as adotam como seus objetos, e 

que servem de referência para que todos os outros sujeitos as coloquem sob o mesmo 

manto: os elementos normais a um tipo de trabalhador, portanto a essência pura da 

atividade mecânica. Uma matriz. 

É curioso reconhecer a existência desta outra dupla articulação presente no 

conceito de protótipo: ao mesmo tempo que ele é a trivialização da coisa, é também o 

próprio mecanismo que a coloca em bases transcendentais; que as reveste com 

assinaturas universalizantes e com essencialidades idealizadas. Não há dúvida que 

esta mesma questão esteja também operante no conceito de estereótipo, mas, ao 

menos nele, é possível ver a presença de uma opinião coletiva, cultural, social, – 

humana, deste mundo – conduzindo a construção do sentido mais do que a mão 
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onipresente de um ente onipotente que o dotou de todos os sentidos previamente, a 

serem pois descobertos. 

Esta é uma força profundamente atuante: se o conceito de normal se opõe ao 

de anormal, podemos igualmente afirmar que um protótipo se opõe à excessão, e daí 

sua característica proeminentemente estatística e normativa. O esquematismo que 

opera produz tal distorção sobre o objeto apreendido que pode resultar, no espírito de 

criar um modelo representativo ou de encaixá-lo sob um, numa total deformação do 

mesmo. Em suma, ele é a tentativa de formular paternidade às coisas; encontrar suas 

famílias, suas ordens. 

Podemos aqui oferecer pequenos exemplos para estas deformações cognitivas: 

o limpa-tipos, originalmente uma massa para corrigir falhas de normógrafos ou de 

máquinas de escrever, acabou sendo, em tempos mais recentes, um tipo de borracha 

(mesmo que nela não exista qualquer borracha); o computador, originalmente uma 

calculadora balística militar, acabou ressignificado como diversas coisas, inclusive, 

como videogame, mas definitivamente não poderia se encaixar em nosso imaginário 

simplesmente como uma calculadora... ele é algo de ordem maior; O próprio conceito 

de calculadora já não faz mais parte do repertório das gerações mais novas; Ao gravar 

nossos textos em um editor de texto atual, o fazemos clicando na imagem de um 

disquete de 3,5 polegadas, objeto que não é mais fabricado desde 2005, e ainda assim 

uma criança hoje aos seus 8 anos de idade também o faz através do mesmo ícone sem 

nunca ter visto um disquete de verdade em sua vida; O que aquela imagem significa 

para ela? Um pequeno disco polímero girando rapidamente sobre um eixo capaz de 

registrar dados em proximidade a um pequeno cabeçote eletro-magnético, ou uma 

regra arbritrária? Pois que o pequeno ícone de disquete, o círculo vermelho das 

antigas mesas de mixagem dos estúdios de gravação, o botão Record dos 

equipamentos de fitas K-7, todos eles, por mais estranhos que sejam uns aos outros, 

são agrupados em um mesmo grupo de familiariedade. Provavelmente para as 

gerações futuras, o grupo das representações tradicionais, arbritrárias e sem nexo, 

contudo muito intensas, do ato de gravar alguma coisa. O que possuem de comum? O 

que é seu tipo-pai? São as formas escolhidas por tipos específicos de pessoas: as que 

vieram antes, usados como referência. Outra matriz, outras formas de instituir o que é 

o normal. 
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Os exemplos são intermináveis, e em todos, vemos a regulação do que pode 

ser considerado normal sob aspectos cognitivos. Em 2004, no artigo publicado como 

“Tecnologias da desmaterialização”, exploramos exatamente este problema de como a 

computação tem produzido deformações cognitivas através de um único objeto, o 

computador, capaz de desempenhar diversas funções, e que acaba ressignificado 

como diversos objetos diferentes:  

“O VoIP faz com a telefonia o que o processador de texto 

no computador fez com a máquina de escrever. [...] O VoIP 

não necessita de um telefone convencional: por se tratar 

meramente de dados, um computador pode substituí-lo. Um 

videogame com microfone e caixas de som também pode. 

Qualquer equipamento informatizado, que possua entrada e 

saída de som poderia [...] Devemos reconhecer como a 

concepção do que era um telefone, e como todas as relações 

que ele organizava foram, vertiginosa e abruptamente, 

transformadas. O telefone não é mais o aparato ou as vias, 

mas meramente sua essência: o ato de falar com o outro. O 

telefone é um signo que está perdendo seu referente 

concreto: logo não existirá mais um aparelho telefônico, 

mas o ato de ligar e conversar por um meio permanecerá. O 

telefone (ou o telefonar para alguém) fará parte apenas do 

mundo simbólico como representação de um 

comportamento, e não como representação de uma ação 

sobre um dispositivo material. A desmaterialização que 

transformou esse ato em dados transmitidos, equalizou a 

conversa telefônica (dados), textos (dados), imagens 

(dados), músicas (dados), planilhas e cálculos (dados)” 

(RANOYA, 2004:23). 

Wittgenstein explica que, no momento que o pequeno detalhe, a semelhança 

ou qualquer outra característica estereotipada, exagerada ou proeminente do objeto é 

deslocada de traço comum para modelo geral, temos então a constituição do 

protótipo; a constituição da base para uma série familiar. 

Estas reduções são, portanto, não apenas simples reduções. Não são apenas 

simples processos de conversão para facilitar o entendimento, mas antes o 

esquadrinhamento do entendimento. Elas formulam matrizes, sínteses perfeitas e 

idealizadas, seja de algo concreto ou simbólico (ambos em forma de representação na 

mente) que atuam como um vetor para a atribuição de signicação no mundo, e não 

somente a obtenção dela. Elas permitem o endentimento ao mesmo tempo que 

reduzem as probabilidades do que pode e de como pode ser entendido, produzindo 

classes e mais classes de reduções para funcionarem igualmente como famílias de 

classificação.  
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Se a mente e os sistemas cognitivos de um bebê são formados enquanto a 

criança se desenvolve e amadurece pelos mecanismos de adaptação descritos por 

Piaget (processos amplos e custosos para formar as bases de cognição), e o grande 

operador cognitivo nos adultos são estes processos redutivos (e parece inquestionável 

que sim, é isso que como entes adultos realizamos, primordialmente), fica evidente 

que trabalhamos o tempo todo com uma economia cognitiva cujo produto é atribuir 

mais significação do que descobrí-la, enquanto dobramos, distorcemos ou 

deformamos as significações já presentes. Isto não significa que a apreensão e 

descoberta não aconteçam, ou mesmo que os mecanismos de adaptação (assimilação e 

acomodação) não estejam presentes, mas que se estão, colocam-se em segundo plano 

em relação as reduções. De fato, nos deparamos com momentos na vida adulta em que 

somos obrigados a reformular grandes estruturas, cadeias, valores e concepções frente 

a algo novo ou inesperado. Mas esta condição se realiza de forma excepcional. 

Quanto a intuitividade, podemos até o presente momento estabelecer que ela 

opera nos dois extremos deste eixo de cognição (redução e adaptação). É intuitivo 

recorrer ao uso de um padrão bem formado do qual extraímos experiências e as 

transpomos para outras situações semelhantes, e isto pode ser observado quando 

usamos uma mídia interativa como um software, e transpomos a operação apreendida 

em outro software para utilizar o novo, com relativo sucesso, da mesma forma que é 

intuitivo o uso de algo novo quando o reduzimos a um estereótipo, e este objeto foi 

desenhado para se comportar como o tal estereótipo, como observado quando usamos 

algo que se comporta da forma como imaginamos que deveria se comportar. 

Ambas as intuitividades funcionam através de processos diferentes 

(possivelmente antagônicos), mas são compreendidas por nós como um mesmo e 

único mecanismo; não como séries familiares versus padrões institucionais, mas um 

único mecanismo. 

Desta forma, fica um pouco mais claro como uma interface sem scroll, como 

abordado anteriormente, pode ser categorizada como mais intuitiva que o padrão 

lentamente institucionalizado: não se trata da árdua re-classificação de amplos 

padrões mentais para descobrirmos cognitivamente uma regra mais geral e 

abrangente, mas a simples redução deste objeto novo a um objeto próximo, criando 

significação, mesmo que ele não se encaixe perfeitamente neste padrão. É plausível 
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dizer que estas interfaces novas, sem scroll, não são perfeitamente 

compreendidas/descobertas em primeira mão pelos usuários, e que mesmo seu uso 

sendo incerto ou até obscuro, serão distorcidas como se tratássemos das mesmas 

velhas interfaces com scroll. Há entre elas alguma familiariedade, e se antes o 

exemplo típico era o da interface gráfica dos computadores tradicionais (que servia 

como modelo geral e ponto culminante de todo tipo de redução para equipamentos 

computacionais), agora o elemento comum, freqüênte, enfim, a taxonomia chave é o 

smartphone e sua interface sem scroll aparente. O objeto que serve como protótipo se 

inverteu nesta relação. Jensen Harris, diretor de experiência de uso da Microsoft, 

relata
46

 que a interface sendo desenvolvida para o novo sistema operacional da 

empresa se apoia precisamente no uso e na simplicidade dos smartphones.  

Em nenhum momento isto significa dizer que um processo mais dispendioso 

de reconfiguração cognitiva não esteja também acontecendo ou não venha a 

acontecer; apenas que as relações redutoras acontecem de forma mais rápida e são, 

possivelmente, mais perceptíveis. É possível que muitas pessoas, em contato 

prolongado com estas novas interfaces, venham a entender de forma mais ampla seu 

funcionamento e suas possibilidades, a ponto de reconhecerem e transporem seus 

padrões para outros equipamentos que também fazem uso de interfaces gráficas 

mesmo não sendo computadores pessoais; é bem possível também que muitos 

usuários sequer percebam que algo nestas novas interfaces mudou... em ambos os 

casos, a intuitividade esta presente. E ainda que algumas mudanças aconteçam, é fato 

que grande parte de como as interfaces gráficas funcionam nestes equipamentos 

continua se apoiando no elemento culturalmente consolidado: os tablets ou os 

smartphones não empregam o uso de janelas, mas todos os sistemas operacionais de 

computadores pessoais, mesmo os que aboliram o scroll, continuam a empregá-las, 

por exemplo. 

2.4 A enunciação: intuitividade implícita 

Ao nos voltarmos para as questões de design presente nas mídias interativas 

como websites, sistemas de informação, TVs digitais, kiosks multimedia dentre tantas 
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 Disponível on-line no endereço <http://www.youtube.com/watch?v=p92QfWOw88I>, acessado em 
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outras variações de equipamentos e suportes que usam uma tela, menus e uma 

interface visual para serem operados, transitamos para um modelo de intuitividade 

bastante pragmático: um design intuitivo é aquele que permite um reconhecimento 

fácil de seus elementos e funções, assim como uma curva de aprendizado pequena 

para que o equipamento ou peça em questão possa ser plenamente utilizada. O design 

da interface tem como principal objetivo lhes tornar compreensíveis para os usuários, 

e precisa de consistência visual para permitir que consigam reconhecer os elementos 

gráficos próprios dela, que acionam suas funcionalidades, que recebem informações, 

modificam propriedades ou respondem a certos tipos de ações. É necessário que seus 

comportamentos sejam previsíveis ou ao menos que seja possível identificar a 

existência destes comportamentos nela. Preece, Rogers e Sharp estabelecem que o 

conceito de consistência “refere-se a projetar interfaces de modo que tenham 

operações semelhantes e que utilizem elementos semelhantes para a realização de 

tarefas similares.” (PREECE, ROGERS & SHARP, 2005:45), exemplificando com o 

uso da mesma ação para selecionar ou marcar objetos, ações de clicar sempre com o 

mesmo botão de um mouse, e outros tipos de padronizações que são seguidas como 

regras. 

É importante ressaltar que há diversas interpretações para o termo design que 

ostensivamente fazemos uso. Elas vão das raízes semânticas – desenho ou desígnio –, 

ao acréscimo de ideários até processos de produção. Sem colocá-las em jogo ou em 

detrimento umas às outras (pois de fato, não há uma definição mais completa ou 

superior para o que é design), adotamos aqui como definição a presença de uma 

intenção clara naquilo que um projetista realiza, seja uma peça gráfica, uma interface, 

um mobiliário, um edifício ou até mesmo uma cidade inteira. Desta forma, 

reconhecemos que há obras construídas que carecem de um bom design – leia-se, de 

intenções claras marcadas nelas – mesmo quando são feitas por projetistas; e 

igualmente que projetistas ou designers não são os únicos habilitados a criarem (bons 

ou maus) designs. Esta é uma definição bastante sofisticada e ao mesmo tempo 

subjetiva de design, já que depende tanto da capacidade de reconhecimento destas 

intenções para que se entenda tratar-se de um design, quanto da capacidade do 

projetista (emissor) em codificá-las na peça projetada ou utilizá-las como processo 

organizador, gerador ou criativo, enfim, a capacidade de fazer delas um manifesto.  É 

também uma definição exterior, que retira da peça em si ou de sua execução a 
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formulação do design, ou seja, que retira de questões técnicas como o bom 

acabamento, a durabilidade, eficiência, utilidade ou mesmo da estética adotada seu 

enquadramento como produto de design.   

Chamamos também de design o subproduto material do design (ele é verbo e 

substantivo ao mesmo tempo), isto é: a peça construída com design é comumente 

chamada de “um design”, ainda que isto seja inadequado etimologicamente (talvez 

devesse ser referenciada como designed). Sendo assim, três peças diferentes tais como 

um pôster (designed), uma cadeira (designed) ou uma interface (designed) são 

chamados de três exemplos diferentes de designs. Como se nota, já fizemos uso desta 

terminologia anteriormente sem qualquer ressalva.  

Há três condições bastante pragmáticas que demonstram a intuitividade em um 

design: a primeira é quando seu projeto torna o conteúdo acessível e mais facilmente 

compreensível. Esta condição se baseia no problema que os designers de interação 

tratam por learnability: “refere-se a quão fácil é aprender a usar o sistema. É fato 

sabido que as pessoas não gostam de passar muito tempo aprendendo como fazê-lo.” 

(PREECE, ROGERS & SHARP, 2005:37). A segunda condição refere-se a um 

processo de esquematização e consistência tal, que faça o usuário absorver o 

comportamento e a linguagem do sistema em curto prazo e consiga por-lhe em uso; 

que o faça fluente e familiarizado nele. Aqui há outro problema de interação tratado 

então por memorability: “refere-se à facilidade de lembrar como utilizar um sistema, 

depois de já se ter aprendido como fazê-lo […] e não ficar reaprendendo como 

realizar tarefas” (PREECE, ROGERS & SHARP, 2005:38), em igual proporção à 

diminuição do esforço cognitivo gasto pelo usuário nestes processos. Nestes dois 

casos, falamos de um aprendizado rápido, ou seja, de uma questão de curva de 

aprendizado racional e consciente, produto da consistência gráfica/visual estabelecida 

em projeto. O terceiro caso lida com questões incidentais que abordaremos 

posteriormente. 

É possível que este pragmatismo todo seja resultante da forma secundária 

como a intuitividade é tratada no campo do design: em nenhum momento ela é 

ignorada ou considerada menor, mas a escassez de dados, fundamentos e evidências 

neste assunto impossibilitam que se torne realmente central em qualquer projeto. De 

forma geral, ela está lá como requisito, mas não há formas objetivas ou específicas de 
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constituí-la ou fundamentá-la. Consequentemente o modelo conceitual de 

intuitividade deixa de ser dos códigos indecifráveis (metafísico), da aparente 

linguagem natural ou da ampla re-estruturação dos significados (adaptação) ou 

mesmo da conformidade com algo previamente imaginado (reduções com 

estereótipos e protótipos), e se desloca para o problema de performance do design, 

isto é, como este objeto se comporta e como são seus resultados ao longo do tempo ao 

ser efetivamente utilizado; nestas condições, a intuitividade se enquadra estritamente 

como um problema de usabilidade, que, segundo os autores supracitados, tem como 

meta torná-lo eficaz e eficiente no uso, seguro, útil, fácil de aprender, de usar e de se 

lembrar como é operado. 

Em muitos casos, principalmente nas mídias interativas, somos postos frente a 

designs que nos parecem precindir o aprendizado. É o caso de alguns videogames, de 

telefones celulares e tablets com telas sensíveis ao toque, foi o caso em 1963 do 

Sketchpad de Ivan Sutherland, e permanecerá o caso de uma miríade de novos 

equipamentos ainda a surgir. Neles, há operando as experiências trazidas de outras 

mídias e de outros equipamentos, ou dos apectos culturais e signos de terceiridade
47

 

que Charles Sanders Pierce chamava de legissigno – “uma lei que é um Signo. 

Normalmente, esta lei é estabelecida pelos homens. […] Não é um objeto singular, 

porém um tipo geral que, tem-se concordado, será significante.” (PIERCE, 1977:52) –

, isto é, um signo cuja significação ultrapassa a constituição individual e recorre 

também ao que está arbritária e coletivamente circulando sobre ele. Ainda assim, há 

presente um aprendizado, cujas raízes são difíceis de traçar e organizar 

sistematicamente.  

Este mesmo aprendizado difuso e sua decorrente recordação e fluência está 

presente nos aspectos mais básicos do design. Como sabemos que certos elementos 

gráficos pertencem ou estão associados a outros elementos gráficos? Como 

identificamos a familiariedade entre eles? Usemos como exemplo para este 

questionamento quatro tipos gráficos escolhidos por Manfredo Massironi: 
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 Terminologia adotada por Lúcia Santaella, "mediação ou terceiridade, o ser da lei que governará 

fatos no futuro" (2002:143) diz respeito à "generalizações, generalidade, continuidade, crescimento, 

inteligência" (2002:7). 
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Figura 7: tipos gráficos selecionados por Massironi para entender a 

questão da invariância. MASSIRONI, Manfredo: The Psychology 

of Graphic Image – Seeing, Drawing, Communicating. London: 

Lawrence Erlbaum Associates, 2002. Pg. 44. 

Por mais distorcidos (e quase ilegíveis) que sejam os últimos tipos, 

conseguimos identificar ao menos algumas letras; mais importante do que isso, 

mesmo quando não conseguimos sequer identificar as letras grafadas nas últimas duas 

famílias, conseguimos reconhecer graficamente que a letra – mesmo desconhecida – 

pertence àquela família específica em conjunto. Também o faríamos se um texto 

estivesse escrito com um desses tipos: ainda que não entendêssemos as letras ou o que 

estivesse escrito (poderia estar em outra língua), conseguiríamos ao menos saber, 

intuitivamente, que estaríamos lidando com um mesmo grupo de caracteres. Neste 

sentido, a legibilidade não se refere ao texto comunicado ou a mensagem codificada 

nele, mas meramente à grafia, que indica se tratar de um pensamento lógico-verbal 

escrito em uma língua e codificado segundo regras semânticas e sintáticas. 

Massironi busca entender o que seria o elemento invariável através do qual 

explicaria como fazemos esta identificação. “can we think of the notion of invariant as 

a tool that is epistemologically useful to understand cognitive behavior?” [é possível 
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pensar sobre a noção de invariância como uma ferramenta que seja 

epistemologicamente útil para entender o processo cognitivo?] (MASSIRONI, 

2002:33). Se observarmos os triângulos abaixo na figura 8, reconheceremos se 

tratarem de figuras semelhantes, mesmo com dimensões e posições diferentes, pois 

eles têm seus ângulos internos iguais. Mas não foi necessária qualquer medição ou o 

uso de um transferidor para sabermos disso; também uma pessoa sem instrução em 

geometria reconhecerá serem figuras semelhantes. 

 

 

 

 

 
Figura 8: triângulos semelhantes 

Nos tipos escolhidos por Massironi, assim como nos três triângulos dispostos, 

encontramos o uso recorrente dos mesmos ângulos e das mesmas proporções entre os 

segmentos, que propicíam o reconhecimento de um certo padrão existente. Segundo 

James J. Gibson: 

“The child never sees a man as a silhouette or as a 

cutout like a paper doll, but probably sees a sort of 

head-body-arms-legs invariant. Consequently, any 

outline drawing with this invariant is recognized as 

a man… Even when the outlines give way to line 

segments, as in so-called ‘stick figures,’ the 

invariant may still be displayed and the man 

perceived.” [Uma criança nunca vê um homem 

como uma silhueta ou como recortes tipo um boneco 

de papel, mas provavelmente vê algo invariante 

como cabeça-corpo-braços-pernas. 

Consequentemente, qualquer esboço desenhado com 

esta invariâcia sera reconhecido como um homem… 

Mesmo quando os esboços se dão em segmentos de 

linhas, os chamados ‘bonecos de pauzinhos’, a 

invariância constinuará sendo mostrada e o homem 

percebido.]
48

 

Massironi reforça esta idéia propondo que a questão geométrica é menos 

proeminente do que a relação estabelecida entre os elementos internos de uma 
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 Apud MASSIRONI, Manfredo: The psychology of graphic image – seeing, drawing, 

communicating. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2002. Pg. 34. 
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imagem, portanto não se trataria da matemática, mas do esquema articulado por suas 

partes. Este sistema é coerente com a teoria dos protótipos de Wittgestein, que propõe 

que procuramos por um elemento-chave, idealizado, um esquema ulterior para 

atribuir-lhe paternidade as coisas que lêmos no mundo. Sendo assim, o esquema 

bípede descrito por Gibson constitui-se como protótipo para qualquer figura humana, 

que será reconhecida como uma forma derivada da classe-pai. Há contudo, diferenças 

entre a teoria dos protótipos e o problema da invariância: enquanto os protótipos são 

idealizados e transcendentes (o elemento pai é uma matriz ideal da qual derivam todas 

as versões reais, aproximadas), o elemento invariante é presente e concreto, imanente.  

Na medida que Massironi se desloca do elemento concreto e matemático para o 

conjunto de relações entre as partes de uma imagem, nos aproximamos mais do 

princípio de Wittgestein, já que as partes reconhecíveis da imagem são protótipos. 

Usemos outro de seus exemplos: 

 
Figura 9: quatro segmentos idênticos que formam o esquema de um rosto humano. 

MASSIRONI, Manfredo: The Psychology of Graphic Image – Seeing, Drawing, 

Communicating. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2002. Pg. 44. 

Na figura 9 acima, as distâncias entre os segmentos que formam os “rostos” 

variam, mas a figura continua reconhecível. O “rosto” à direita possui largas 

distâncias entre os “olhos” enquanto o “rosto” à esquerda tem uma distância maior 

entre a “boca” e o “nariz”. Mesmo com diferenças, eles representam adequadamente 

uma face quando ordenados segundo o esquematismo de um rosto.  

“It is immediately apparent that the four segments 

can be perceived as a schematic representation of a 

human face. Their length and relative distances can 

vary to a certain degree without affecting the 

perceptual result. Most people, when looking at any 

of the segment groups […] would refer to the upper 

segments as ‘eyes,’ to the vertical segment as a 

‘nose,’ and to the lower segment as a ‘mouth.’ If we 

single out one of the segments for inspection, 

however, then we cannot longer decide whether this 

is a nose, eye, or mouth.” [É imediatamente aparente 

que os quatro segmentos são percebidos como uma 

representação esquemática do rosto humano. Seus 

comprimentos e distâncias relativas podem variar 
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até um certo grau sem afetar o resultado perceptivo. 

A maioria das pessoas, ao olhar ao grupo de 

segmentos se refeririam aos segmentos superiores 

como ‘olhos’, ao segmento vertical como ‘nariz’ e 

ao segmento inferior como ‘boca’. Se isolássemos 

um dos segmentos do conjunto para observação, no 

entanto, não conseguiríamos mais decidir tratar-se 

de um nariz, um olho ou uma boca.] (MASSIRONI, 

2002:45) 

Como se percebe, não só o reconhecimento da imagem na forma de rosto 

depende de um protótipo de rosto formado por olhos-nariz-boca, como o 

reconhecimento de um olho, nariz ou boca representados por simples linhas depende 

da correta ordenação destes segmentos segundo um esquema-pai de rosto que não 

apenas determina quais são os elementos, mas também suas devidas posições ideais.  

O autor reconhece esta condição quando demonstra que a representação da face se 

mantém enquanto fazemos intervenções na imagem sem alterar esta ordenação (figura 

10), mas é destruída quando a alteramos (figura 11). 

 

Figura 10: tentativas de destruir o “rosto” sem alterar a ordem interna dos 

elementos. MASSIRONI, Manfredo: The Psychology of Graphic Image – 

Seeing, Drawing, Communicating. London: Lawrence Erlbaum Associates, 

2002. Pg. 46. 

 
Figura 11: tentativas de destruir o “rosto” alterando a ordem interna dos 

elementos. MASSIRONI, Manfredo: The Psychology of Graphic Image – 

Seeing, Drawing, Communicating. London: Lawrence Erlbaum Associates, 

2002. Pg. 46. 
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Outro campo que contribui para o entendimento destas relações nas imagens é 

a Gestalt, geralmente traduzida para o português como teoria da forma: 

“Grande parte do que sabemos sobre a interação e o 

efeito da percepção humana sobre o significado 

visual provém das pesquisas e dos experimentos da 

psicologia da Gestalt, mas o pensamento gestaltista 

tem mais a oferecer além da mera relação entre 

fenômenos psicofisiológicos e expressão visual. Sua 

base teórica é a crença em que uma abordagem da 

compreensão e da análise de todos os sistemas exige 

que se reconheça que o sistema (ou objeto, 

acontecimento, etc.) como um todo é formado por 

partes interatuantes, que podem ser isoladas e vistas 

como interamente independents, e depois reunidas 

no todo. É impossível modificar qualquer unidade 

do sistema sem que, com isso, se modifique também 

o todo.” (DONDIS, 2003:51) 

Os efeitos psicológicos e fenômenos perceptivos das imagens foram estudados 

pelos gestaltistas, que formularam sete fundamentos básicos ostensivamente aplicados 

no design: continuidade, segregação, semelhança, unidade, proximidade, pregnância e 

fechamento. Eles explicam desde como preenchemos uma linha interrompida, até 

porque agrupamos elementos gráficos com características semelhantes em grupos e os 

separamos dos elementos que possuem características diferentes. A Gestalt também 

põe em consideração que formas gráficas e suas composições nos emocionam, tocam, 

provocam, estimulam ou mesmo que causam monotonia, estagação, equilíbrio e 

desequilíbrio. Donis Dondis dedica um capítulo
49

 de seu livro “Sintaxe da linguagem 

visual” à explicações didáticas destes fenômenos.  

O agrupamento de traços e formas em famílias, e o reconhecimento de seu 

pertencimento, podem ser da ordem das invariâncias (angulos, dimensões, padrões e 

geometrias recalcitrantes), das relações formais (relação, proporção e ordenação dos 

elementos) ou também de ordem tácita, como explicado através da Gestalt, 

compreendendo que há também similitudes nas impressões que elas nos causam. 

Abaixo na figura 12 apresentamos dois grupos diferentes, os das imagens regulares e 

o das imagens irregulares. 
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 DONDIS, Donis: “Fundamentos sintáticos do alfabetismo visual” in Sintaxe da Linguagem Visual. 

São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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Figura 12: formas regulares e formas irregulares 

Seu agrupamento também poderia ser descrito por formas mais equilibradas e 

formas desequilibradas, formas harmônicas e desarmônicas, formas simétricas ou 

assimétricas, formas simples ou complexas, relaxadas ou aguçadas. Há uma 

infinidade de maneiras de classificar suas distinções, e todas elas, de acordo com a 

Gestalt, estão implícitas na maneira como estas formas nos sensibilizam ou no estado 

que nos provocam ao vê-las. 

“a lei da pregnância (Prägnanz) define a organização 

psicológica como sendo tão ‘boa’ (regular, simétrica, 

simples) quanto o permitam as condições vigentes. 

Nesse caso, o adjetivo ‘bom’ não é uma palavra 

desejável, e nem mesmo um termo descritivo, levando-

se em conta o significado pretendido; uma definição 

mais precisa seria emocionalmente menos provocativa, 

mais simples e menos complicada, qualidades essas que 

descrevem o estado a que se chegou visualmente através 

da simetria bilaterial. Os designs de equilíbrio axial não 

são apenas fáceis de compreender; são também fáceis 

de fazer” (DONDIS, 2003: 42). 

A complexidade do segundo grupo na figura 12 só existe se comparado a falta 

dela no primeiro grupo. Se criássemos formas ainda mais caóticas, distorcidas e 

complexas para um terceiro grupo, elas seriam reconhecidas como uma terceira 

família e não como parte da segunda. Mas diferente de protótipos, ou mesmo de um 

padrão invariável sendo repetido nestas formas, o elo estabelecido para a formação 

destes grupos indentitários é a sensação que elas nos provocam. Por mais que se trate 

então de um critério subjetivo, ele é presente, concreto, ao contrário de protótipos que 

são ideais e matrizes imaginadas. 
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Estas caracterizações não são, contudo, naturais, universais e impregnadas na 

essência destas formas. Para John Maeda, professor do Design Lab do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), “Os psicólogos gestálticos acreditam que há uma 

variedade de mecanismos no cérebro que se prestam a estabelecer padrões.” 

(MAEDA, 2007:17); além de relativas, as construções perceptivas também foram 

gradualmente aprendidas. Estas sensações e estados que sentimos ao ler tais formas 

visualmente, são efeitos de nossa cultura e dos valores e subjetividades que 

comparilhamos sobre a interpretação dos fenômenos que vivenciamos. Segundo ele, 

"Os melhores designers casam a função com a forma a 

fim de criar experiências intuitivas que compreendemos 

imediatamente - sem necessidade de aula (ou 

xingamento). O bom design reside de alguma maneira 

na capacidade de instigar um sentido de familiaridade 

instantânea. 'Eu já vi isso antes!' é reação pretendida que 

constrói a confiança para fazer-se uma tentativa. Como 

você deve lembrar-se da segunda Lei, os princípios da 

Gestalt de design dependem da capacidade de nossa 

mente em 'preencher lacunas' ao sintetizarmos relações 

plausíveis. O design começa por alavancar o instinto 

humano para fazer relações, em seguida por traduzir a 

relação para um objeto ou serviço tangível e então 

idealmente por acrescentar um pouco de surpresa no 

final para recompensar o esforço do público. Ou 

escrevendo esses passos de forma taquigráfica: 

RELACIONAR - TRADUZIR - SURPREENDER!" 

(MAEDA, 2007:39) 

A cultura modela nossas leituras na medida que também a moldamos 

coletivamente com nossos sentidos: é “como uma lente através da qual o homem vê o 

mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões 

desencontradas das coisas” (LARAIA, 1986:67) ainda que “A participação do 

indivíduo em sua cultura é sempre limitada; nenhuma pessoa é capaz de participar de 

todos os elementos de suas culturas” (LARAIA, 1986:80). Aprendemos a 

esquematizar uma casa como porta-janela-telhado-chaminé, tanto quanto aprendemos 

a esquematizar o corpo humano como cabeça-tronco-braços-pernas ou o rosto como 

olhos-nariz-boca; aprendemos, mesmo de forma não sistemática, que as pontas e 

ângulos agudos presente na segunda série de formas da figura 11 nos causam 

aguçamento ao mesmo tempo que certa aflição, ou que formas orgânicas e curvas nos 

são mais convidativas e seguras.  
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Todos estes signos, sentidos, significados já estão presentes em nosso mundo, 

humano – artificial, inventado, não natural
50

 –, antes mesmo de nós entrarmos nele. 

Se parte do que sabemos aprendemos através de experiências tácitas e/ou por 

tentativa-e-erro, também há a parte reservada ao aprendizado da decodificação dos 

sentidos e das práticas discursivas já presentes em nossa cultura. A vida em sociedade 

nos exige a imersão em tais códigos; a capacidade de interpretar certas codificações 

corretamente, isto é, segundo regras arbritrárias que nos precedem em existência, mas 

que são também alteradas e mantidas ao longo do tempo e por nossa própria 

participação, junto a todos os nossos pares. Logo, não apenas as palavras e seus 

significados são institucionalizadas em nossa cultura, mas toda uma cadeia de 

significantes, de sentidos, impressões, valores e subjetividades – Lacan iria além, 

propondo que o sujeito como um todo é produto da linguagem. Definitivamente, este 

conjunto não pode ser separado dela, ou como estabelece Stuart Hall, “A realidade 

existe fora da linguagem, mas é constantemente mediada pela linguagem ou através 

dela: e o que nós podemos saber e dizer tem de ser produzido no discurso e através 

dele.” (HALL, 2003:392). A linguagem, e todo o universo que a cricunda, media 

nossas interpretações e decodificações, incluíndo os processos através dos quais 

reconhecemos relações entre segmentos gráficos, famílias, formas e tantos outros 

aspectos presentes no design. Estas questões no design são, portanto, problema 

fenomenológico: “Entendemos por fenômeno, palavra derivada do grego Phaneron, 

tudo aquilo, qualquer coisa, que aparece à percepção e à mente. A fenomenologia tem 

por função apresentar as categorias formais e universais dos modos como os 

fenômenos são apreendidos pela mente.” (SANTAELLA, 2002:7). Há aqui grande 

distância entre este apreender e o processo de aprender, ainda que ambos sejam 

formas de ligar o sujeito ao objeto/saber/conhecimento. Enquanto o apreender 

fenomenológico está ligado a um processo imediato de tomar o objeto, enquadrá-lo, 

classificá-lo e relacioná-lo, o processo de aprender é mais extenso e profundo: diz 

respeito ao poder/controle que estabelecemos sobre o mesmo.  
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 Para a antropologia o mundo humano, da cultura, se separa do mundo natural. Esta divisão é 

passagem do homem em sua forma animal para seu estado superior. “Completava-se, então, um 

processo iniciado por Lineu, que constituiu inicialmente em derrubar o homem de seu pedestal 

sobrenatural e colocá-lo dentro da ordem da natureza. O segundo passo deste processo, iniciado por 

Tylor e completado por Kroeber, representou o afastamento crescente desses dois domínios, o cultural 

e o natural” (LARAIA, 1986:28). 
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De qualquer forma, a primeira etapa para que seja possível o aprendizado 

sobre algo, é sua apreenção pela mente, como propõe o programa fenomenológico, e 

quando estabelecemos relações entre os elementos visuais capturados nela, estamos os 

relacionando através de processos cognitivos, aprendidos desde a mais tenra idade e 

dominados, em média, até a puberdade. Não obstante, devemos reconhecer que existe 

sim, nesta curva de aprendizado rápido que chamamos de intuitividade pragmática, 

relações cognitivas dependentes de um aprendizado de fato, tanto quanto a presença 

de capturas imediatas e de primeira-mão (apreenção e enquadramento). 

Por fim, retomando as condições que caracterizam a intuitividade no design, 

seu terceiro caso (incidental) não está relacionado a nenhuma das formas expostas, 

atreladas ao aprendizado. No fundo, ela nos passa incólume. Tratmos neste caso de 

um design que deliberadamente se ponha a conduzir leituras – ainda que com 

questionável eficiência – e a controlar o processo de recepção e significação, 

impedindo que emerjam certas significações ou entendimentos ao mesmo tempo que 

faça outros serem reiterados ou reforçados. Podemos afirmar que o design de 

informação, especificamente, é parte importante de um discurso que graficamente se 

destina a estreitar a interpretação de informações aos sentidos que lhe foram 

conferidos pelo seu emissor. Segundo Flusser:  

“A situação no periodo anterior à guerra era 

relativamente cinzenta, pois naquela época as 

superfícies para a comunicação não desempenhavam 

um papel tão importante. Predominavam as linhas: 

letras e números ordenados em seqüência. O significado 

de tais símbolos independe de cores: um ‘A’ vermelho e 

um ‘A’ preto têm o mesmo som, e se este texto tivesse 

sido impresso em amarelo, teria o mesmo sentido.” 

(FLUSSER, 2007:128). 

Recai ao design a função de estabelecer controle sobre o discurso 

visual/imagético no qual seu objeto está inscrito. Uma formação discursiva não se 

resume apenas a um texto ou a uma comunicação verbal, assim como o design não se 

resume ao que é aparente e conscientemente apreendido: as cortinas de um hospital 

dizem muitas coisas sobre as práticas presentes nele; as divisões de uma escola falam 

sobre suas práticas e a forma como elas são organizadas e conduzidas: 
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“os métodos de vigilância sugeridos aos pais, as 

exortações, os segredos, os medos e a presença ao 

mesmo tempo valorizada e temida dos serviçais, tudo 

faz da família, mesmo reduzida às suas menores 

dimensões, uma rede complexa, saturada […] As 

instituições escolares ou psiquiátricas com sua 

numerosa população, sua hierarquia, suas organizações 

espaciais e seu sistema de fiscalização constituem, ao 

lado da família, uma outra maneira de distribuir o jogo 

dos poderes” (FOUCAULT, 2004:46).  

Estas ordenações e intenções já presentes antes mesmo dos primeiros 

rascunhos de plantas e fachadas de edificações, assim como antes de qualquer outro 

tipo de design ser concebido, Michel Foucault chamava de enunciados. Também 

podem receber outros nomes como comunicação incidental, ou “No campo acadêmico 

da semiótica, isso se chama signos ou sinais […] Essas pistas não intencionais são o 

que o cientista cognitivo italiano Cristiano Castlefranchi chama de ‘comunicação 

implícita’” (NORMAN, 2007:59). As cortinas ou divisões não têm significado per se, 

mas a forma como alguém, em certo momento as dispõe de um certo modo, com uma 

certa intenção, formula algo tão importante quanto os conteúdos operados em seus 

interiores; de maneira análoga, as intenções presentes em um projeto de design são 

formações discursivas tão fortes quanto os conteúdos que ele se propõe a sevir como 

suporte. O próprio design, não só seu conteúdo, enuncia; “computadores não precisam 

compreender um documento para fazer coisas úteis com texto. (Nosso verificador 

ortográfico de todos os dias é um bom exemplo.)” (JOHNSON, 2001:112). 

Estas formações não precisam ser entendidas ou reconhecidas para que 

funcionem ativamente no processo de condução sobre a leitura da mídia, tanto quanto 

não é necessário entender previamente toda a complexa organização e distribuição 

dos espaços em um hospital para que se possa ser atendido nele. Para Maeda, por 

exemplo, “A ampla incorporação de espaço vazio elimina a necessidade de uma ponte 

específica entre o primeiro e o segundo planos porque a navegação é implícita - não 

há como você se perder." (MAEDA, 2007:61). Por esta terceira via, o intuitivo é 

aquilo que ordena uma prática (uma leitura, uma navegação, um uso) seja de forma 

consciente ou não, mesmo quando não há legível uma razão – acepção grega do termo 

“discurso” – objetiva para sua constituição.  
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"shaping uers' perception of what actions are possible. 

When the aim is intentional shaping of user behaviour, 

the term behaviour-shaping constraint is often used" 

[forçar a percepção do usuários sobre quais ações são 

possíveis. Quando o objetivo é delinear intencionalmente 

o comportamento de usuários, o termo restrição de 

comportamento forçada é comumente usado] 

(LOCKTON, HARRISON & STANTON, 2008:274) 

O intuitivo não é apenas aquilo que se faz reconhecido como intuitivo; no 

geral, os elementos que fazem algo funcionar intuitivamente não são realmente 

visíveis ou reconhecíveis. 

Se considerarmos então que um design intuitivo é de fato um projeto capaz de 

controlar eficientemente seu receptor/usuário, temos que por em questão que o 

propósito do controle é o de ordenar probabilidades: “ao mesmo tempo, o ato de 

‘conduzir’ os outros (segundo mecanismos de coerção mais ou menos estritos) e a 

maneira de se comportar num campo mais ou menos aberto de possibilidades. O 

exercício do poder consiste em ‘conduzir condutas’” (FOUCAULT, 1995: 243). Não 

é plausível, mesmo quando nosso intuito é entender como criar um design intuitivo, 

que se possa exercer controle absoluto sobre a forma como outrém lê ou decodifica 

mensagens gráficas ou aspéctos materiais de um objeto; factível nos é criar formas, 

ordenações, hierarquias, campos, fluxos e outros elementos visuais/materiais que 

condicionem, direcionem ou conduzam a uma leitura/decodificação específica, ou sob 

o prisma foucaultiano, estabeleçam em conjunto uma forma normal de leitura deste 

design. Parece-nos mais adequado dizer que lhe cabe, portanto, reger leituras e 

decodificações mais do que determiná-las ou definí-las. 

O fazer do design, o projeto e seu pragmatismo inerente, são práticas 

discursivas. São maneiras de enunciar, mas nem sempre o que está enunciado é o que 

está aparente, presente, visível ou legível, tampouco são as mensagens ali grafadas. A 

própria palavra é uma representação, ou seja, está lá no lugar de algo ausente. A 

imagem da lua no fim da década de 60, por exempo, representava muito mais os 

avanços tecnológicos ilmitados para o progresso humano, do que o próprio satélite 

natural… isso, ao menos, para a população urbana do ocidente. É improvavel que 

tivesse o mesmo valor para os índios na amazônia ou para as tribos espalhadas ao 

longo de toda a África. É imprescindível que a forma como abordamos o design evite 

um modelo etnocêntrico, datado e obtuso, onde a mensagem é única, atômica, 

uníssona, e isenta de qualquer tipo de conflito semântico em termos simbólicos, 
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políticos, sociais ou culturais, pois, ao menos em sua forma enunciativa (a qual 

expomos neste momento), lida diretamente com a atribuição de valores aos seus 

elementos constitutivos. 

Um texto (verbal, ou uma retórica visual) apresentado não deve ser 

confundido com um sentido comunicado, como já discutia Jesus Martin-Barbeiro em 

“Dos meios às mediações”
51

, uma vez que depende das demais formações discursivas 

que também circulam – entenda-se, matrizes culturais diferentes ou plurais vão 

proporcionar, logicamente, leituras, decodificações e apropriações igualmente 

diferentes deste texto, portanto, sentidos diferentes. O texto comunicado é “sujeito a 

toda a complexidade das ‘regras’ formais pelas quais a linguagem significa. Por isso, 

paradoxalmente, o acontecimento deve se tornar uma ‘narrativa’ antes que possa se 

tornar um evento comunicativo.” (HALL, 2003:388). 

Ainda que ninguém exerça o domínio sobre a significação, sua condução é 

provável. “Assobios sinalizam. Pessoas comunicam. A diferença é grande. Designers 

podem pensar que seus projetos comunicam, mas, na realidade, eles só sinalizam” 

(NORMAN, 2007:55). Ao contrário do que aponta Norman, um título grafado com 

corpo colossal chamará mais atenção do que o resto do texto em corpo 

consideravelmente menor, em uma peça gráfica. Isto não é simples sinalização, mas a 

comunicação de uma hierarquia presente (para Norman, apenas a sinalização de tal 

hierarquia). Mesmo que o receptor desapercebido não reconheça a existência desta 

ordem, ou participe de um expediente cultural que desconheça o que seja um título de 

texto, ou qualquer outro tipo de marcação gráfica, as dimensões ou fundamentalmente 

o contraste entre elas atrairá o olho, até de um analfabeto, para este título. A 

decodificação deste enunciado não precisa ser feita para que opere sobre seu receptor; 

o significado das hierarquias gráficas não precisa ser compreendido para que o design 

seja capaz de reger como conteúdos são apropriados. Daí a serem capazes de controlar 

os significados adquiridos, temos um abismo monumental; mas é indiscutível que 

influenciam na sua leitura ou se aproveitam de efeitos para fazê-lo. Como afirma Jerry 

Fodor, "a autopiedade pode fazer uma pessoa chorar, tanto quanto uma cebola."
52

.  

Isto esclarece o funcionamento desta condição do design intuitivo: como 
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forma de condução da leitura e não como o determinante de significados. Trata-se de 

estruturar um percurso, um caminho, um duto que leve a uma leitura ou 

eventualmente a se entender um conteúdo de certa maneira, mas que não o determina. 

Dan Lockton, David Harrison e Neville Stanton classificam este tipo de atividade 

como função de um “arquiteto de escolha”:  

“Assuming that a system is not designed intentionally to 

have false or hidden affordances to trick or exclude 

users, in choice terms, a user can only choose options 

which he or she perceives have the affordance of being 

chosen—i.e. correctly perceived affordances.We might 

consider that hidden affordances are those which, while 

they are possible, have been edited out of the choices 

available to us by the ‘choice architect’ for some 

reason.” [Assumindo que um sistema não é projetado 

intencionalmente com affordances falsos ou 

camuflados para enganar ou limitar usuarios, em termos 

de escolhas, um usuário pode escolher apenas opções 

que ele ou ela percebem ter affordances para serem 

escolhidos – isto é, affordances corretamente 

percebidos. Devemos considerar que affordances 

camuflados são aqueles que, ainda que possíveis, foram 

cortados das escolhas disponíveis por um ‘arquiteto de 

escolha’ por alguma razão.]  (LOCKTON, HARRISON 

& STANTON, 2009:357) 

Para os autores, esta prática não está restrita ao mundo do design, uma vez que 

políticos, jornalistas, autoridades médicas ou planejadores de todas as ordens se 

reconhecem como tal.  

Há inúmeras técnicas para realizá-la, e visualmente já herdamos das escolas de 

design gráfico as tão bem conhecidas técnicas de separação dos elementos gráficos na 

tentativa de dissociar suas idéias, ou sua aproximação para associá-las, a criação de 

barreiras ou facilitação leituras, até o uso de cores e imagens para trazer ao primeiro 

plano ou destacar certos conteúdos. É bem provável que Jan Tschichold com seu 

estilo tipográfico tenha sido o primeiro designer gráfico a explorar este tipo de 

condução com o pôster para exposição “O fotógrafo profissional” de 1938 (figura 13), 

ainda que toda a escola construtivista russa, mais de uma década antes desta peça, 

também se dedicasse a estreitar a interpretação das informações. 
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Figura 13: Pôster da expoisção “O fotógrafo profissional” de Jan Tschichold, 1938. 

HOLLIS, Richard: Design gráfico – uma história concisa. São Paulo: Martins 

Fontes, 2005. Pg. 82. 

Phillip Meggs classifica, em sua obra “História do design gráfico”
53

, o design 

posterior ao manifesto Neue Graphik de Tschichold como “Era da informação” (ou 

também como Nova Objetividade). Grosso modo, é possível dizer que toda a vertente 

do design de informação possui essa premissa: fazer da informação visual algo 

intuitivo no processo de leitura, manipulando a forma como ela é lida. 

Há sem dúvida certa reserva quando tratamos de manipular a leitura de um 

objeto, fruto dos estudos críticos de comunicação de massa oriundos de Frankfurt 

(Adorno, Horkheimer, Habermas, Marcuse, Benjamin, etc.), e isto permanece: 

 “the role of a choice architect in ‘editing’ choices for 

users has the potential to be problematic; similar 

debates have occurred in the persuasive technology 

community (e.g. Berdichevsky & Neuenschwander, 

1999) and in design for sustainable behavior (Pettersen 

& Boks, 2008).” [o papel de um arquiteto de escolhas 

ao ‘editar’ escolhas dos usuários possui um potencial 

em ser problemático; debates similares ocorreram na 

comunidade de tecnologia persuasiva (Berdichevsky & 

Neuenschwander, 1999) e de design para 

                                                        
53

 MEGGS, Phillip: História do design gráfico. São Paulo: Cosac-Naify, 2009. 



 

 83 

comportamentos sustentáveis (Pettersen & Boks, 

2008).] (LOCKTON, HARRISON & STANTON, 

2009:357) 

Ainda que uma discussão bastante pertinente, esta avaliação excederia todo o 

escopo da presente pesquisa. Podemos afirmar que a manipulação da leitura é 

basicamente o barro, o adobe na atuação do designer ou do diretor de arte; que todo 

design é uma forma de manipulação, e sendo assim, há clara pertinência de uma 

discussão nas suas dimensões éticas, ainda que não seja nosso propósito aqui. 

Esta manipulação de leitura, quando passamos do design gráfico (impresso) 

para as mídias digitais e interativas, assume proporções ainda maiores. A vertente 

correlata do design de informação neste âmbito é a arquitetura de informação, que 

inclui em seu programa a manipulação de como navegamos ao longo da densa 

quantidade de informação para fazermos sua leitura. A arquitetura de informação se 

propõe a conduzir o usuário/consumidor de informação até na forma como ele 

encontra ou considera algo relevante. Um problema tratado por seus profissionais pela 

expressão findability, e cujas categorias “visibilidade, feedback, restrições, 

mapeamento, consistência e affordance” (PREECE, ROGERS & SHARP, 2005:42) 

foram exaustivamente destrinchadas por Donald Norman em 1988, na obra “The 

psychology of everyday things”
54

. 

Quando aliamos os estudos de como tomamos decisões, a citar “How we 

decide”
55

 de Jonah Lehrer
56

, “Sources of power: how people make decisions”
57

 de 

Gary Klein ou “Naturalistic Decision Making”
58

 também de Klein com Caroline 

Zsambok, dentre uma miríade bibliográfica, com as categorias formuladas por 

Norman, temos como produto um design cientificamente calçado para restringir, 

limitar, reforçar ou realçar certas formas de leitura e uso. Do painel de um carro 

desenhado para que não seja necessário olhá-lo, apenas tateá-lo, para identificar certas 

funções e operações importantes que o motorista precisa acionar sem tirar seus olhos 
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da via, a um sistema de e-commerce que fornece objetos que ele irá se interessar com 

base em seu perfil e seus hábitos de consumo, tratamos de enunciações, de um design 

assim intuitivo, que certamente pode ser utilizado com intenções questionáveis e nos 

oferecer certos riscos, tanto quanto pode vir a nos ajudar, melhorando a usabilidade de 

objetos e suas interfaces.  

Não fica claro se a arquitetura de escolha é parte da arquitetura de informação, 

ou o inverso, uma vez que este campo que Don Lockton costuma chamar de “Design 

with Intention” [Design de Intenção] (ou também se referenciar pela cigla “DwI”) 

excede as mídias regidas tanto pelo design de informação quanto pela arquitetura de 

informação.  Os autores ressaltam que tais estudos – um campo realmente recente que 

vem sendo abordado há menos de uma década – ainda são muito pouco explorados. 

Sua origem é fruto da fusão entre os estudos de HCI (interação homem-máquina) com 

estudos de economia comportamental que buscavam entender os efeitos de questões 

cognitivas, emocionais e comportamentais sobre decisões econômicas. 

Especificamente o trabalho de Lockton faz uso dos princípios de Design Patterns, 

abordados anteriormente, para definir uma metodologia de trabalho. Segundo ele:  

“The Design with Intent (DwI) method maps the 

patterns to particular ‘target behaviours’, so a design 

team briefed with influencing a particular kind of user 

behaviour can be presented with a range of relevant 

design patterns, along with pros/cons, and example 

implementations, for each.” [a metodologia de Design 

de Intenção (DwI) mapeia padrões em comportamentos 

específicos, para que uma equipe de design solicitada a 

influenciar um tipo particular de comportamento nos 

usuários possa contar com um amplo leque de padrões 

de design, junto com seus prós e contras, e exemplos de 

implementação para cada condição.] (LOCKTON, 

HARRISON & STANTON, 2009:356) 

2.5 A intuitividade na cognição e sua relação com a emoção 

Robin Hunicke, Marc LeBlanc e Robert Zubek desenvolveram em 2010 um 

modelo para entender e analisar jogos eletrônicos, publicado pela faculdade de 

computação da Northwestern University com o nome de MDA
59

 (Mechanics-

Dynamics-Aesthetics [Mecânicas-Dinâmicas-Estética]). Nele os autores enfatizam 

que, ao menos ao que se refere a relação de uso e produção de jogos eletrônicos, 
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desenvolvedores criam mecânicas, que provocam dinâmicas, as quais resultam em 

uma produção estética, uma expressão. Segundo eles, esta qualidade da mídia 

interativa não é projetada diretamente, mas resultado indireto do referido 

encadeamento. Inversamente, sua relação de consumo/uso caminha pela direção 

oposta: a ligação entre o usuário e a mídia ocorre por seus aspectos estéticos 

inicialmente, que aprofundados pela dinâmica de interação/comportamento permitem 

a compreensão de uma mecânica funcional que os precedem. 

A beleza e expressão de um objeto interativo, assim como das interações 

audiovisuais em telas ou painéis, são obviamente importantes para a relação de 

uso/consumo deste tipo de mídia. Contudo, o pensamento projetual tem como tradição 

colocá-las em segundo plano frente aos problemas funcionais e construtivos. Rafael 

Cardoso, historiador que tem se dedicado profundamente em entender as relações 

históricas do design, costuma ser ríspido em sua crítica sobre este pensamento e 

terminologia. Sua qualificação é dura, senão cruel: “funcionalidade - termo 

equivocado em suas premissas” (2012:17). Esta condição de prioridade dada a função 

e cristalizada na famosa sentença “Form follows funcion” [Forma segue função], 

normalmente atribuída ao arquiteto americano Louis Sullivan por seu artigo “The tall 

office building artistically considered”
60

 de 1896, continua presente e vívida nas 

práticas de projeto. A frase na verdade não é originária de Sullivan, e sim do escultor 

racionalista Horatio Greenough. Cardoso recorre aos escritos de Victor Papanek, 

ainda na década de 70, para demonstrar que a inconsistência do conceito vem desde 

sua origem: 

“Em termos semânticos, todas essas afirmações desde 

Horatio Greenough [escultor americano do século XIX, 

que escreveu textos precursores sobre as relações entre 

forma e função dos edifícios] até a Bauhaus alemã são 

desprovidos de sentido. A concepção de que aquilo que 

funciona bem terá necessariamente uma boa aparência 

serviu de desculpa débil para todo o mobiliário e os 

utensílios estéreis, com cara hospitalar, dos anos 1920 e 

1930”
61 

Papanek é um dos nomes responsáveis por questionar os fundamentos e 

modelos racionalistas presentes nos princípios projetuais do design e da arquitetura, 
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direcionando sua crítica aos problemas de sustentabilidade, ecologia e questões 

sociais desde os anos 60. A predominância da razão instrumental objetiva e a tentativa 

consciente de isolar quaisquer traços do sistema afetivo e da subjetividade no ato de 

projetar são facilmente observáveis nas práticas criticadas por ele. Segundo Norman,    

 “Até recentemente, a emoção era uma parte pouco 

explorada da psicologia humana. Algumas pessoas 

acreditavam que fosse um resíduo de nossas origens 

animais. A maioria pensava em emoções como um 

problema que devia ser superado pelo pensamento 

racional lógico. E a maior parte das pesquisas se 

concentravam em emoções negativas como estresse, 

medo, ansiedade e raiva. Os estudos mais recentes 

reverteram completamente essa visão. A ciência hoje 

sabe que os animais mais avançados em termos 

evolucionários são mais emotivos que os primitivos, 

sendo que os seres humanos são os mais emocionais de 

todos.” (NORMAN, 2004:38).  

Através da avaliação de Norman, é possível reconhecer que a emoção foi 

considerada um impasse ou uma barreira para o devir humano. As vanguardas 

artísticas do século XX acolheram a imagem da máquina como estética e 

representação plena da superioridade humana sobre a natureza, reafirmando esta 

premissa que o ente sensível que observa e reproduz o mundo é superado pelo ente 

que nele interfere, enquadra ou produz dentro de uma ótica as vezes particular mas 

sobretudo racional. É graças aos esforços de Papanek, Christopher Alexander, e 

outros nomes importantes no campo projetual, que esta prática vem mudando... em 

um ritmo, infelizmente, lento; timidamente a sensibilidade desloca o pensamento 

funcionalista de sua centralidade no pensamento projetual. 

O papel da emoção – concordamos com Norman ou Damásio – é crucial nas 

questões cognitivas: “Emoções, nós agora sabemos, mudam a maneira como a mente 

humana soluciona problemas – o sistema emocional muda a maneira como o sistema 

cognitivo opera.” (NORMAN, 2004:38). A emoção provoca mudanças químicas 

mensuráveis em nosso sistema nervoso, que alteram a maneira como interpretamos as 

coisas, como as relacionamos com outras imagens mentais (em quantidade e 

qualidade) e consequentemente como atribuímos significação a elas e, por fim, como 

as colocamos em uso ou incorporamos em nossas atividades cotidianas. 

Este processo depende de dois sistemas semi-indepententes em nossa 

consituição nervosa que Damásio chama de consciência central e consciência 
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ampliada: a primeira é uma construção mais rudimentar em nossa mente que lida com 

a primeiridade dos fenômenos. A consciência central está isolada da memória e 

consequentemente da noção de tempo, e igualmente da linguagem. Seu papel é 

formular uma noção do ente que é constantemente atualizada em contato com 

qualquer objeto (que por estar afastada da memória, faz deste um fato sempre novo), 

encaminhando este contato para a consciência ampliada. Ela institui uma noção de eu 

(de existência) e lida apenas com o imediato: o aqui-e-agora, ou como explica o 

próprio autor, ela “não ilumina o futuro, e o único passado que ela vagamente nos 

permite vislumbrar é aquele ocorrido no instante imediatamente anterior. Não há 

outro lugar, não há antes, não há depois.” (DAMÁSIO, 2005:33). A segunda é 

responsável por situar este sujeito no tempo, no espaço, na memória (convencional ou 

operacional), na identidade, na linguagem e operar o raciocínio:   

"O sentido superposto à consciência central é apenas o 

primeiro passo para sair à luz do conhecimento; ele não 

ilumina todo um ser. Por sua vez, o sentido superposto à 

consciência ampliada finalmente traz à luz a construção 

integral do ser. Na consciência ampliada, o passado e o 

futuro antevisto são sentidos juntamente com o aqui e 

agora, em um vastíssimo panorama, tão abrangente 

quanto o de um romance épico." (DAMÁSIO, 2005:34) 

Enquanto a consciência central é uma entidade transitória, incessantemente 

recriada para cada interação entre o sujeito e objetos com os quais ele entra em 

contato, a consciência ampliada nos fornece uma noção estável de identidade e 

existência, registrando tudo que se conhece e toda a subjetividade, além de 

operacionalizar o relacionamento entre as imagens mentais e constuir sentidos e 

significados na forma de linguagem.  

A estabilidade da consciência (não da identidade) é dada pela entidade central: 

ela é o elemento sempre presente que ancora todos os fatos conhecidos. O autor 

demonstra que esta entidade pode existir sem sua contraparte ampliada, mas que o 

contrário é impossível – “consciência central pode permanecer ilesa mesmo havendo 

comprometimento da consciência ampliada. [...] o comprometimento da consciência 

central destrói todo o edifício da consciência” (DAMÁSIO, 2005:35) –, agregando a 

esta mecânica da mente o aspecto mais importante de sua longa pesquisa: 

“consciência e emoção não são separáveis” (DAMÁSIO, 2005:33).  
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O processo cognitivo, segundo o que explica, não é apenas a forma como um 

sujeito apreende o mundo à sua volta, mas uma articulação entre dois fatos: “um 

organismo está empenhado em relacionar-se com algum objeto, e o objeto nessa 

relação causa uma mudança no organismo” (DAMÁSIO, 2005:38), assim, a cognição 

envolve o engendramento de imagens mentais no relacionamento que mantêm entre 

si, em conjunção com o signo capturado/representado (objeto) e a alteração que ele 

provoca na consciência central (sujeito, fora do tempo ou do espaço). O objeto nunca 

está separado da mudança que ele provoca no sujeito e o mapeamento dela, e esta 

dupla articulação está sempre implicada na produção do sentido. 

O primeiro contato entre o sujeito e o objeto, ainda fora das estruturas de 

linguagem, ocorre justamente pelo sistema afetivo. Mais precisamente pelo 

sentimento de mudança de estado na consciência central: ela não é capaz de formular 

significados, palavras ou enunciados, mas é capaz de sentir e regular a homeostase do 

organismo liberando químicas neuroativas e neurotransmissores que provocam 

alterações no comportamento não apenas do corpo, como da consciência ampliada. A 

forma como esta última opera é completamente dependente do sentimento produzido 

pela primeira. Sentimento, importante explicar, é diferente de emoção: ele é o sentido, 

a sensação, ainda desconhecida para a linguagem e sua atividade taxonômica; emoção 

é quando tomamos ciência, isto é, quando reconhecemos a existência de um 

sentimento ou sensação, ainda que nos sejam estranhos, sabendo que “não há 

evidência alguma de que temos ciência de todos os nossos sentimentos, mas há muitos 

indícios de que não” (DAMÁSIO, 2005:56). 

A primeira impressão que temos ao abordarmos todo este processo é de que os 

sistemas de protótipos ou estereótipos previamente analisados (destinados a dar conta 

de um primeiro contato com um objeto) se alinham perfeitamente com a atuação da 

consciência central. Contudo, é preciso lembrar que estes sistemas fazem parte já de 

mecanismos de linguagem, portanto são próprios a consciência ampliada; eles são 

acionados quando reconhecemos que um objeto em questão é novo para a memória, e 

para fazer isso precisariam ter acesso a ela na entidade ampliada. Estes processos de 

redução produzem uma solução semântica mal resolvida para lidar com o novo, e 

rapidamente acomodá-lo em nosso entendimento, articulando tanto os registros 

presentes na memória quanto a conversão dele nos moldes da linguagem, só que para 

a consciência central, todos os objetos (e até ela própria) são novos.  
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Tanto Damásio quanto Norman explicam de forma convergente como as 

emoções provocam (restringem ou ampliam) o relacionamento das imagens mentais 

em nossa cognição. Enquanto o neurocientista demonstra detalhadamente que um 

estado de perigo ou de tensão faz com que o sistema nervoso autômato influenciado 

pela consciência central estreite o conjunto de imagens selecionadas na consciência 

ampliada para proporcionar uma resposta mais rápida e ágil, isto é, a devida 

compreensão do sujeito de que ele está sob ameaça e precisa agir (fugir, correr, se 

defender, se preparar), ou que um estado de relaxamento ou prazer permitam a este 

mesmo sistema que ofereça ao sujeito um quadro mais amplo de imagens e 

correlações para que formule significados mais abertos e conexões das mais variadas 

e extensas, o psicólogo congitivo sintetiza as relações explicando simplesmente que 

emoções negativas provocam o estreitamento das soluções e das formas de raciocínio, 

enquanto emoções positivas ampliam as relações e relacionamentos do pensar: 

“a psicóloga Alice Isen e seus colegas demonstraram 

que ser feliz amplia os processos de raciocínio e facilita 

o pensamento criativo. Isen descobriu que quando se 

pedia que pessoas solucionassem problemas difíceis, 

problemas que exigiam raciocínio incomum, do tipo 

‘grandes sacadas excepcionais’, elas se saíam muito 

melhor quando tinham acabado de receber um pequeno 

agrado - não um grande presente, mas algo que fosse o 

suficiente para fazer com que se sentissem bem e 

satisfeitas. Quando você se sente bem, descobriu Isen, 

você se sai melhor em brainstorming, em examinar 

múltiplas alternativas. [...] Os resultados de Isen 

mostram que quando as pessoas estão mais relaxadas e 

felizes, seus processos de raciocínio se expandem, 

tornando-se mais criativos, mais imaginativos. [...] Há 

muito tempo sabemos que quando as pessoas estão 

ansiosas, tendem a estreitar os processos de raciocínio, 

concentrando-se em aspectos diretamente relacionados 

ao problema. Essa é uma estratégia útil para escapar de 

perigos, mas não para pensar em novas abordagens 

imaginativas para um problema. [...] A tendência de 

repetir a operação uma vez após a outra é especialmente 

provável para as pessoas ansiosas ou tensas. Este estado 

de afeto negativo leva as pessoas a se concentrar nos 

detalhes problemáticos e se essa estratégia fracassa em 

produzir uma solução, elas se tornam ainda mais tensas, 

mais ansiosas, e aumentam sua concentração nesses 

detalhes desagradáveis.” (NORMAN, 2004:39) 

Em suma, o estreitamento do raciocínio proposto por Norman como resultado 

da influência de emoções negativas (stress, medo, ansiedade, raiva, etc.) nos leva a 

considerar uma gama também reduzida de possibilidades de ação, reação ou resposta, 

pois não visualizamos outras alternativas ou uma longa cadeia de significações (a 
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produção de imagens mentais, nos termos de Damásio, é direcionada pelo sistema 

nervoso autônomo para soluções mais imediatas, próximas e fáceis como resposta 

ágil). Nos encontramos de forma corriqueira nesta situação ao lidar com tecnologias 

digitais e mídias interativas: tentamos realizar repetidamente uma mesma operação 

que já observamos não funcionar, como se a insistência pudesse mudar os resultados. 

Este hábito decorre da inabilidade de se pensar em alternativas ou caminhos diferentes 

quando influenciados por estas emoções. Em oposição a isto está o processo de 

ampliação das interpretações, possibilidades e respostas resultantes da influência de 

emoções de conforto, relaxamento e prazer que nos permitem maior imaginação, 

correlações de signos de forma mais aberta e ampla, ou seja, um raciocínio 

qualificado como mais criativo; este estado de livre associação de significados nos 

permite acomodar melhor pequenos problemas, incômodos ou imperfeições que um 

raciocínio mais fechado, focado e atordoado talvez não suporte tolerar.  

Estas evidências parecem fundamentais para se pensar as relações de uso das 

mídias interativas. Da mesma forma que parece evidente por esta perspectiva que, por 

exemplo, a construção da sinalização de incêndio de um edifício precisaria levar em 

conta que seus usuários estariam em uma situação de stress e sua cognição não estaria 

aberta para estabelecer correlações de significado entre o que estaria representado na 

placa e quais as inúmeras possibilidades e intersecções de entendimento elas 

proporcionariam – eles precisariam de informações simples, claras, objetivas, sem 

ambiguidade, quase imperativas. Fica também nítido que tornar uma mídia interativa 

lúdica, divertida, empática ou agradável pode ser prioritário para ajudar usuários a 

lidarem ou se familiarizarem facilmente com ela, mas isso pode igualmente torná-la 

um transtorno brutal para o usuário que se encontra em um estado emocional negativo 

e quer apenas uma forma objetiva e inequívoca de realizar uma operação que, na sua 

perspectiva particular, deveria ser bastante óbvia e simples. Sabemos, tomando 

também por exemplo, que os atuais sistemas operacionais de computadores possuem 

vários caminhos e formas de se realizar uma mesma operação para permitir que cada 

usuário estabeleça sua forma confortável e individual de uso; isto é uma solução 

perfeitamente adequada para um uso criativo em uma situação de conforto, mas 

absolutamente inadequada para o indivíduo que não consegue operá-los e tenta 

insistentemente encontrar a “forma certa” de realizar a operação, esperando que haja 

apenas uma única e definitiva solução. 
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Encontramos aqui uma barreira complexa para a constituição de uma relação 

intuitiva para estas mídias: não basta identificar quais são os usos e conteúdos, mas 

também as situações/condições onde eles podem decorrer, reconhecendo que aquilo 

que chamamos de intuitivo em uma condição pode tornar-se contra-intuitivo noutra. 

Neste ponto também obtemos fundamentação suficiente para desqualificar como 

única explicação para a intuitividade aquilo que Krug e os autores de HCI costumam 

chamar de “economia cognitiva” (evitar a todo custo que o usuário pense ou despenda 

raciocínio para entender o que deve fazer ou como deve proceder, projetando a mídia 

da forma mais simples e objetiva possível): quando nos encontramos em um estado de 

relaxamento ou prazer, estamos mais do que dispostos a compreender amplamente as 

relações presentes nesta mídia, estabelecer relações entre suas partes, funcionamento, 

arquitetura ou nos localizar nela com profundidade. 

Basta imaginarmo-nos em um grande centro comercial como um shopping 

center: estando lá por prazer, sem grandes compromissos ou sem hora para deixá-lo, 

nos dispomos plenamente a entender sua arquitetura, onde nos encontramos no 

conjunto, quais lugares estão próximos a outros ou que conexões ligam e articulam 

todo o complexo. Em um estado de relaxamento, compreender as relações internas do 

edifício nos parece até estimulante – é a atuação do que Norman chama de nível 

reflexivo em nossas emoções, aquilo que nos sensibiliza ao atiçar reflexões. Mas se 

estivermos neste mesmo local com um compromisso imediato na seqüência, correndo 

contra o tempo, ou tentando encontrar uma medicação que precisa ser ingerida 

urgentemente, atrasados para a sessão de cinema, ou incomodados pelas longas filas, 

pela ausência de vagas, ou pela dificuldade de transitar nos dias próximos ao Natal, 

parece bem provável que a disposição para compreender os curiosos e intrincados 

aspectos da edificação se reduzam drasticamente. É exatamente assim que nos 

relacionamos com uma mídia interativa: quando estamos defronte dela, aproveitando 

de maneira agradável e relaxada seus recursos e comportamentos, o uso intuitivo 

estimulado pelo prazer reflexivo se firma pelas descobertas e entendimentos de suas 

complexas conexões. Pensar sobre seu uso, reconhecer seus padrões e funcionamentos 

– realizar um gasto cognitivo considerável –, além de estimulante, nos torna mais 

aptos a operá-la cada vez mais confortável e fluentemente; quanto mais nos 

reconhecemos aptos, mais visceral, óbvia e imediata nos parece sua operação. 

Contudo, se a condição for desprazeirosa, desgastante ou de enfrentamento, todo o 
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esforço aplicado para proporcionar uma economia cognitiva e a simplificação da 

mídia e seu uso não serão suficientes para fazer dela uma experiência intuitiva.  

A profundidade ou economia cognitiva que nos dispomos a gastar no 

uso/apropriação da mídia interativa é diretamente proporcional ao estado de 

relaxamento, prazer e conforto que nos encontramos previamente, somados ao 

estímulo estético ou tipos de prazer que ela nos atiça, conforme afirmam o método 

MDA (o contato de consumo parte do encantamento estético rumo ao entendimento 

da mecância subjacente) ou as pesquisas de Norman referente as formas de 

envolvimento emocional. Dificilmente se obterá uma relação intuitiva em uma mídia 

complexa quando o usuário relaxado se defrontar com um objeto grosseiro, 

deselegante ou esteticamente desagradável que não lhe desperte interesse; também 

será improvável quando o usuário estiver previamente irritado, ainda que seu design 

seja simples e agradável. Basta nos imaginarmos na situação abaixo descrita por 

Norman e reconhecer que ela acontece independente do nível de complexidade ou 

beleza na mídia interativa:  

“Começa com um ligeiro aborrecimento, então os 

cabelos de sua nuca começam a se arrepiar e suas mãos 

a suar. Não demora muito e você está batendo no 

computador ou berrando com a tela, e pode muito bem 

acabar dando um tapa na pessoa sentada a seu lado.” 

(NORMAN, 2004:28). 

As relações emocionais são estruturais para todo o processo de uso mediático-

interativo e cognitivo. Elas são, na verdade, estruturais para a forma como 

raciocinamos ou tomamos decisões: 

“estudos em meu laboratório mostraram que a emoção 

integra os processos de raciocínio e decisão, seja isso 

bom ou mau. [...] As descobertas provêm de estudo de 

vários indivíduos que eram inteiramente racionais no 

modo como conduziam suas vidas até o momento em 

que, em conseqüência de uma lesão neurológica em 

locais específicos do cérebro, perderam determinada 

classe de emoções e, em um desdobramento paralelo 

importantíssimo, perderam a capacidade para tomar 

decisões racionais. Esses indivíduos ainda podem usar 

os instrumentos de sua racionalidade e ainda conseguem 

evocar o conhecimento sobre o mundo que os cerca. Sua 

capacidade para lidar com a lógica de um problema 

permanece intacta. Ainda assim, muitas de suas decisões 

pessoais e sociais são irracionais, o mais das vezes 

desvantajosas para eles próprios e para outras pessoas.” 

(DAMÁSIO, 2005:62) 
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A emoção não se restringe a um mero disparador de processos para ampliação 

ou redução da gama relacional de imagens mentais. Ela é constante e profundamente 

influente sobre a forma como raciocinamos, pois é fruto de “minunciosos ajustes 

evolutivos [...] dos mecanismos bioreguladores [...] visando à sobrevivência do 

organismo” (DAMÁSIO, 2005:77). Ela afeta a forma como nos sentimos, como 

pensamos, como nos comportamos, ou segundo Norman, “a emoção torna você 

inteligente [...] Sem emoções sua capacidade de tomar decisões ficaria prejudicada.” 

(NORMAN, 2004:30), em perfeita sintonia com os estudos de Damásio.  

Isso é fruto do papel que desempenha nos processos de cognição: é pela 

emoção, sentimento ou afetividade que atribuímos juízos de valor à tudo que 

apreendemos. Se consideramos algo bom, ruim, fácil, perigoso ou ameno, tais juízos 

são produto da influência da emoção sobre nosso raciocínio, que amparam tanto as 

decisões que tomamos quanto os registros que fazemos em cada imagem mental para 

relacioná-las com outras posteriormente, ou seja, “Tudo o que fazemos tem, ao 

mesmo tempo, um componente cognitivo e um componente afetivo – cognitivo para 

atribuir significado, afetivo para atribuir valor.” (NORMAN, 2004:45). O próprio 

jogo da linguagem precisa lidar com valores, hierarquias e juízos para operar 

efetivamente.  

Para que algo nos faça sentido, todo esse conjunto – significados, juízos, 

subjetividades, objetividades, percepção – interage. Este composto torna o 

funcionalismo tradicional do pensamento projetual um modelo simplista que 

dificilmente poderia dar conta de explicar ou apreender as relações de uso presentes 

em uma mídia interativa (ou qualquer outro objeto projetado pelo homem). É a partir 

deste ponto que podemos, de maneira integral, reposicionar a questão estética da 

mídia como elemento chave em seu uso:  

“A surpresa e que nós agora dispomos de provas de que 

objetos esteticamente agradáveis contribuem para que 

você trabalhe melhor. [...] produtos e sistemas que 

fazem com que você se sinta bem, são mais fáceis de 

lidar e produzem resultados mais efetivos.” (NORMAN, 

2004:30) 

A intuitividade, quando considerado o problema da emoção, precisa ser tratada 

pelas questões estéticas: a porta de entrada para compreensão de funcionamentos. A 

beleza, fluidez, elegância, composição e consistência visual desperta no usuário 
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emoções, sensibilidade, afetividade e sentimentos que estão diretamente implicados 

na construção de significados, juízos, subjetividades além das questões funcionais, 

pragmáticas, práticas ou objetivas. Norman nos fornece casos
62

 onde se comprova a 

pertinência da beleza ou do prazer como forma de facilitar ou aproximar 

sensivelmente o usuário da mídia.  

 Além de Norman e Damásio, o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi também se 

dedicou a compreender as relações entre a emoção e a vida cotidiana, pesquisando 

outros aspectos nela. Em concordância com Norman, ele afirma que “Until mid-

century, psychologists were reluctant to study happiness because the regning 

behaviorist paradigma in the social sciences held that subjective emotions were too 

flimsy to be proper subjects of scientific research.” [Até o meio do século, psicólogos 

eram relutantes em estudar a felicidade por que a predominância do paradigma 

behaviorista nas ciências sociais estabelecia que as emoções subjetivas eram 

demasiado inconsistentes para se tornarem um autêntico objeto de pesquisa científica] 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1997:19). Ele também elege o prazer e a felicidade como 

transformadores cognitivos de nossa experiência com as coisas e o mundo. Seu 

trabalho mais relevante é o Flow Theory [teoria do fluxo], onde propõe a existência de 

um sentimento ou sensação de fluidez e engajamento que temos com objetos que 

captam nossa atenção. Esta fluidez pode ser melhor descrita como a sensação de 
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 “Nos primeiros anos do computador pessoal, monitores com telas coloridas não existiam. A 

maioria das telas tinha imagem em preto-e-branco. Sem dúvida, o primeiro computador Apple, o 

Apple II, podia exibir imagens em cores, mas para jogos: qualquer trabalho sério feito no Apple II 

era feito em preto-e-branco, geralmente o texto branco num fundo preto. No início da década de 

1980, quando as telas coloridas inicialmente foram apresentadas ao mundo de computadores 

pessoas, tive dificuldade de compreender sua atração. Naquele tempo, a cor era usada 

principalmente para marcar textos ou acrescentar uma decoração supérflua à tela. Do ponto de 

vista cognitivo, a cor não acrescentava nenhum valor que o contraste e o sombreamento não 

pudessem oferecer. Mas as empresas insistiam em comprar monitores coloridos a um custo mais 

alto, a despeito de não terem qualquer justificativa científica. Evidentemente, a cor estava 

satisfazendo alguma necessidade, mas não uma que pudéssemos aferir. Peguei emprestado um 

monitor colorido para ver qual era o motivo de toda aquela discussão. Logo me convenci de que 

minha avaliação original estava correta: a cor não acrescentava nenhum valor que se pudesse 

discernir no trabalho quotidiano. Contudo, eu me recusei a abrir mão do monitor colorido. Meu 

raciocínio me dizia que a cor não era importante, mas minha reação emocional me dizia o 

contrário.” (NORMAN, 2004:29). “no início da década de 1990, dois pesquisadores japoneses, 

Masaaki Kurosu e Kaori Kashimura [...] haviam estudado diferentes layouts de painéis de controle 

de caixas eletrônicos de banco, sendo que todas as versões de caixas eletrônicos eram idênticas em 

função, no número de botões e na maneira como operavam. Algumas, porém tinham botões e telas 

dispostos de maneira atraente, outras não atraentes. Surpresa! Os japoneses descobriram que, na 

opinião dos usuários, as atraentes eram consideradas mais fáceis de usar.” (NORMAN, 2004:37). 

O experimento foi repetido em Israel por Noam Tractinsky, que observou o mesmo resultado. 
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imersão profunda (de estarmos fora do tempo e completamente alheios ao nosso 

entorno) quando estamos em contato com coisas nos cativam. Segundo ele,  

“They are situations in which attention can be freely 

invested to achieve a person’s goals, because there is no 

disorder to straighten out, no threat for the self to 

defend against. We have called this state the flow 

experience, because this is the term many of the people 

we interviewed had used in their descriptions of how it 

felt to be in top form: ‘It was like floating’, ‘I was 

carried on by the flow’” [estas são situações nas quais a 

atenção pode se concentrar livremente para alcançar 

algum objetivo, por não haver nenhuma desordem para 

limitá-la, nenhuma ameaça para o sujeito para se 

defender. Chamamos este estado de experiência de 

fluição, por que este foi o termo utilizado nas descrições 

dadas pelas pessoas que entrevistamos, sobre como elas 

se sentiram neste estado: ‘foi como flutuar’, ‘eu fui 

levado pelo fluxo’]  (CSIKSZENTMIHALYI, 2008:40) 

As pesquisas do autor datam da década de 60 e 70 quando se fascinou pelo 

estado de envolvimento observado em pintores e artistas enquanto executavam seus 

trabalhos. Em alguns casos, a imersão é tão intensa que estes profissionais deixavam 

de se alimentar ou descansar. A maioria das pessoas já experimentou este estado de 

fluxo, que antes dos estudos científicos de Csikszentmihalyi, foi explorado 

amplamente em textos religiosos ou espirituais e ensinamentos budistas, taoístas ou 

hinduístas. Ele está presente inclusive na obra do artista marcial Bruce Lee, em seu 

livro “O tao do Jeet kune do”.  

O autor relaciona este estado a um entrave presente na consciência. Como 

Damásio, ele reconhece a presença ostensiva da representação do sujeito nela 

(consciência central), e identifica a entrada no estado de fluxo quando deixamos de 

realizar ou despender esforços com sua atualização, podendo direcioná-los a 

processos mais profundos da consciência ampliada. Isso, contudo, não ocorre com 

facilidade:  “The ‘battle’ is not really against the self, but against the entropy that 

brings disorder to consciousness. It is really a battle for the self; it is a struggle for 

stablishing control over attention” [a ‘batalha’ não é realmente contra o sujeito, mas 

contra uma entropia que desarranja a consciência. É de fato uma batalha pelo sujeito; 

um conflito para se estabelecer controle sobre a atenção] (CSIKSZENTMIHALYI, 

2008:40). 

Considerando que o desenvolvimento de nossa consciência, emoção e 

cognição são frutos de um processo evolutivo que os talhou para proverem a 
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sobrevivência do nosso organismo em ambientes hostis, não nos espanta perceber a 

dificuldade em desligar o principal mecanismo cuidando da atenção ao entorno. Como 

percebemos através de Csikszentmihalyi, nossa atenção está sempre sendo contestada 

pela (e para) nossa própria consciência, mas não necessariamente para os interesses 

racionalmente escolhidos ou desejados, principalmente no que tange a consciência 

central, isolada da memória ou da linguagem.  

Reside em nós um esforço cognitivo silencioso, sempre atuante, que deixa 

muito pouco espaço para consciência ampliada absorver e apreender diretamente o 

mundo. Quando esta barreira relaxa de suas funções zeladoras, e somos donos de 

nossa atenção quase integralmente, entramos em uma imersão tão profunda quanto 

frágil (não nos damos conta, sequer, que nosso organismo possa estar desidratado ou 

desnutrido), mas que torna muito mais intensa, imediata e fácil nossa conexão com os 

objetos os quais estamos lidando. Fica evidente que a atuação da consciência 

ampliada, liberada da constante tarefa protetora, decorre de maneira mais precisa e 

acertiva, produzindo imagens mentais que influenciam nossos comportamentos com 

muito mais eficiência do que o normal. É como se este canal de comunicação 

estivesse limpo, sem ruídos; é como se esta produção fosse reduzida em quantidade, 

mas melhorada sensivelmente em qualidade: ao contrário do fenômeno descrito por 

Norman, onde a emoção amplia o conjunto de relações e nos permite pensar de forma 

mais criativa, o estado de flow nos coloca em um pensamento muito mais preciso e 

afiado, mas que dá conta igualmente de encontrar alternativas e soluções para os 

problemas enfrentados. Um exemplo desta condição pode ser observado em atletas e 

esportistas quando estão concentrados em uma partida cujo propósito é apenas a 

diversão ou o prazer. É difícil afirmar o que se passa na mente de outros sujeitos, mas 

qualquer pessoa que passou horas em um jogo sem perceber o tempo passar, sabe que 

é bem provável que estejam nesse estado; nele, a mente está estreitamente focada e 

direcionada, sendo ao mesmo tempo capaz de agir e lidar criativamente com grande 

parte das situações inesperadas. "Enquanto as palavras 'estreiteza' e 'foco' significam 

essencialmente a mesma coisa, a primeira exprime uma conotação negativa enquanto 

a última exprime uma positiva. Um atleta que chega até as Olimpíadas, por exemplo, 

não é 'estreito' mas focado." (MAEDA, 2007:53)  

Este contexto provoca um comportamento densamente intuitivo. Parece não 

haver qualquer tipo de pensamento ou raciocínio presente quando a mente e corpo se 
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comportam como um só, e fazem do sujeito, ou mais precisamente do self (a 

consciência central), praticamente um espectador das ações realizadas pelo corpo – a 

sensação de “ir com o fluxo” ou de “flutuar”. Norman confirma esta impressão ao 

comentar a teoria de Csikszentmihalyi: “nos tornamos absortos, cativados pela 

atividade como se ela e nós fossemos um só. O tempo para e o mundo desaparece da 

consciência.”  (NORMAN, 2004:68). Sabemos que a impressão de ausência de 

pensamento ou raciocínio é produto justamente do relaxamento da consciência central 

(a constante atualização do self), que cumpre ou deveria cumprir com a tarefa de 

sentir ou reconhecer o pensamento fluindo e registrar as modificações no sujeito 

decorrentes do pensamento. Sem ela presente, não percebemos que há uma atividade 

cognitiva intensa acontecendo durante todo o estado de fluxo. 

A emoção e principalmente o prazer são elementos importante para despertar 

este estado, mas diferente da ampliação cognitiva proposta por Norman como 

influência de emoções positivas (e o estreitamente pelas negativas), o estado de fluxo 

precisa ser mantido, segundo Csikszentmihalyi, por condições bastante específicas: é 

necessário um objetivo ou uma tarefa clara a ser desempenhada para que a atenção 

seja direcionada; esta tarefa assume caráter de desafio, e exige algum grau de 

habilidade para ser resolvida. O autor elenca as condições mínimas para isso: 

“First, the experience usually occurs when we confront 

tasks we have a chance of completing. Second, we must 

be able to concentrate on what we are doing. Third and 

fourth, the concentration is usually possible because the 

task undertaken has clear goals and provides immediate 

feedback. Fifth, one acts with a deep but effortless 

involvement that removes from awareness the worries 

and frustrations of everyday life. Sixth, enjoyable 

experiences allow people to exercise a sense of control 

over their actions. Seventh, concern for the self 

disappears, yet paradoxically the sense of self emerges 

stronger after the flow experience is over. Finally, the 

sense of the duration of time is altered; hours pass by in 

minutes, and minutes can stretch out to seem like hours. 

The combination of all these elements causes a sense of 

deep enjoyment that is so rewarding people feel that 

expending a great deal of energy is worthwhile simply 

to be able to feel it.” [Primeiro, a experiência 

normalmente ocorre quando nos confrontamos com 

tarefas que podem de fato ser completadas. Segundo, 

precisamos ser capazes de nos concentrar naquilo que 

estamos fazendo. Terceiro e quarto, a concentração é 

normalmente possível por que a tarefa aceita possui 

metas claras e fornece estímulos e confirmações do 

desempenho imediatos. Quinto, o envolvimento é 

profundo mas sem grande esforço, o que remove da 
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mente as preocupações ou frustrações do dia-a-dia. 

Sexto, experiências envolventes permitem as pessoas 

exercitar um senso de controle sobre suas ações. Sétimo, 

a atenção sobre o próprio sujeito desaparece, e 

paradoxalmente o senso de si emerge mais forte após a 

experiência de fluxo terminar. Finalmente, o senso de 

duração do tempo é alterado; horas passam em minutos, 

e minutos podem ser esticados para parecerem horas. A 

combinação de todos estes elementos causam um senso 

de envolvimento profundo que é de tal forma 

recompensador que pessoas acreditam valer a pena 

despender uma grande quantidade de energia apenas 

para poder sentir esta sensação.] 

(CSIKSZENTMIHALYI, 2008:49) 

A continuidade do estado de extase e imersão depende do equilíbrio 

progressivo entre a habilidade necessária para realizar a tarefa e o grau desafiador que 

ela representa. Na medida que ela se torna fácil demais, pode gerar relaxamento 

excessivo ou a sensação de controle, que traz a tona novamente a consciência central 

no processo; o mesmo resultado é percebido conforme se torna difícil demais, neste 

caso com apatia, preocupação ou ansiedade. O balanceamento entre estas duas forças 

beira tanto a excitação quanto o tédio, e é tratado pelo psicólogo como o “Golden 

Ratio between challenges and skills” [Proporção áurea entre o desafio e a habilidade] 

(CSIKSZENTMIHALYI, 2008:52).  

 

Figura 14: Gráfico da proporção áurea entre habilidades e desafios. 

CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly: Flow: the psychology of optimal experience. 

Dunmore: Harper Collins Publishers, 2008. Pg. 74. 
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 Reconhecemos que o entendimento pleno sobre a influência das emoções no 

uso dos objetos e das mídias parece longe de estar decifrado. O trabalho destes três 

autores produzem dados preciosos para que seja possível entender melhor a 

intuitividade, e como projetá-la. A teoria do fluxo instiga que se tenha uma 

interatividade mais imersiva e envolvente para provocá-la, mas isto nem sempre é 

possível pois nem todos os objetos interativos possuem um objetivo, tarefa ou desafio 

a ser cumprido; A neurociência fornece explicações profundas sobre o funcionamento 

das emoções na cognição, mas está distante das aplicações práticas, especialmente em 

relação às questões mediáticas; ela nos aproxima dos fundamentos de como a 

intuitividade pode operar na mente humana. Os trabalhos sobre design desenvolvidos 

por Norman são o elo mais próximo com o pensamento projetual. Ele propõe três 

categorias de experiências emocionais (viscerais, comportamentais e reflexivas) para 

facilitar o entendimento dos efeitos da emoção sobre os sujeitos e, consequentemente, 

cria mecanismos projetuais pragmáticos que podem ser facilmente adotados ou 

aplicados (ainda que não deêm conta de toda a complexidade que as emoções 

provocam no uso de artefatos ou mídias). Sua produção pode ser qualificada como um 

léxico inicial para se projetar em conjunção com as questões afetivas. 

 

2.6 Os mecanismos cognitivos da intuitividade 

O conjunto de teorias e saberes abordados até aqui resumem tudo que temos 

para entender o funcionamento da intuitividade no processo cognitivo. Não 

encontramos neles nenhuma formulação incisiva sobre o assunto, e todo este 

panorama consegue proporcionar apenas aproximações com o objeto. 

Sinteticamente, identificamos através deste levantamento 5 mecanismos-tipo 

que resultam em relações intuitivas ao se lidar com a mídia interativa. São eles: 1) 

adaptação, 2) redução, 4) envolvimento, 4) incidentalidade e 5) metafísica. 

1) Adaptação 

A adaptação, ou re-enquadramento amplo e completo do objeto em primeira 

mão, é o mecanismo que nos faz re-estruturar toda a cadeia significativa e suas classes 

em contato com um elemento novo para amortizar uma diferença junto ao que já 
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conhecemos. Este é o mecanismo operando quando transportamos com sucesso uma 

experiência prévia de uso da mídia interativa para algo novo, ou seja, quando lidamos 

intuitivamente com ela por conta de constructos deixados por experiências 

antecedentes. Se sabemos o que fazer com um website, ou com um elemento de um 

sistema interativo, por que sua experiência é semelhante a outros sistemas com os 

quais já tivemos contato, estamos cognitivamente realizando o processo que Piaget 

descrevia como adaptação (acomodações e assimilações). Nesta relação, ao nos 

depararmos com aspectos realmente novos, reformulamos profundamente as noções e 

conceitos já bem estabelecidos que retroagem ao seu ponto de origem. Desta forma, 

descobrir que um terceiro botão no mouse é capaz de acionar uma ação específica em 

um sistema recente nos faz entender que também havia ou deveria haver alguma ação 

disparada por ele em sistemas antigos. 

Ela é normalmente construída pelo uso de elementos e conceitos consagrados, 

seja com técnicas de Design Patterns para sua solução, ou simplesmente pelo uso de 

modelos ou formatos socialmente reconhecidos. A intuitividade proposta pela 

engenharia de usabilidade ou nas pesquisas de HCI são em parte resultantes deste 

mecanismo, especialmente nos casos onde um mesmo padrão é repetido 

sistematicamente e acaba tendo seu funcionamento facilmente reconhecido pelos 

usuários. 

2) Redução 

A redução é a deformação do objeto em primeira mão para enquadrá-lo a 

modelos prévios sem o compromisso de apreender amplamente seu uso ou suas 

relações, mas com o propósito de prover uma resposta imediata para uma situação. É 

proveniente dos estereótipos e protótipos e, ao contrário da adaptação, fornece 

resultados muito frágeis e provisórios. Por se tratar de uma deformação, está sujeita a 

muitas falhas e inconsistências. A redução é o motivo pelo qual um equipamento 

como o micro-ondas foi projetado para se parecer com uma televisão, tentando 

facilitar seu entendimento e operação, ou fundamentalmente provocar familiaridade 

por pessoas que não desejavam compreendê-lo. O modelo da televisão não proverá 

realmente uma interação correta com o equipamento, mas é suficiente para iniciá-la 

ou para criar alguma aproximação. 
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Este mecanismo não requalifica ou ressignifica o modelo original, tampouco 

interfere de maneira retroativa na cadeia de significação, como a adaptação. 

Provisório e descartável, certamente é a forma mais atuante nas relações de contato 

com interações novas. Nossa tendência costuma ser deformá-las tomando primeiro 

como referência modelos equivocados ou inadequados para reagir ou responder a sua 

interpelação, e só posteriormente realizar um devido enquadramento. A redução é um 

processo mais ágil que a adaptação, mesmo para a dimensão de tempo de nossas 

sinapses. Ela age em nós como um reflexo. 

Projetualmente, é decorrente da aplicação de idealizações ou a reprodução de 

juízos coletivos sobre a forma ou o comportamento, mesmo quando eles não 

funcionam de maneira realmente prática ou útil: um computador operado pelo toque 

pode ser cansativo para o manejo prolongado, mas este é o juízo comum sobre como 

deveria ser seu uso. Enquanto uma aplicação de Design Patterns se propõe a produzir 

bons resultados a partir de soluções testadas e sistematicamente averiguadas, os 

estereótipos e protótipos estão desobrigados da mesma correspondência: em boa parte 

dos casos proporcionam uma relação intuitiva, mas não um uso realmente apropriado. 

Podem acabar se tornando o exemplar típico ou o modelo-referência quando seu uso 

não provoca incômodos demasiados, e nestes casos, verifica-se facilmente a 

existência de produtos melhores resolvidos, mais simples ou mais práticos, que nunca 

conquistam a satisfação dos usuários ou a familiaridade proporcionada pelo exemplar 

padrão. 

3) Envolvimento 

A terceira forma pela qual uma relação intuitiva se manifesta é pelo 

envolvimento afetivo do usuário com à mídia interativa. Havendo envolvimento, todo 

o uso ocorre de forma mais fácil e fluída. A conexão emocional azeita decodificações 

e entendimentos. Envolvimentos podem ser provocados por uma narrativa cativante, 

uma estética sedutora, um desafio motivador, uma provocação reflexiva, um 

comportamento divertido, ou qualquer outro aspecto que interfira nos processos 

cognitivos tornando a relação de significação mais aberta e criativa, ou o uso mais 

intenso e imersivo. A emoção provoca alterações nas formas como entendemos, 
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apropriamos e damos significação aos objetos e práticas do cotidiano, e dependendo 

do seu tipo ou força, obtemos resultados e usos consideravelmente distintos.  

A dificuldade projetual relativa ao envolvimento é a impossibilidade de se 

estabelecer total controle sobre a emoção evocada no usuário, ou mesmo sobre o 

contexto e as condições emocionais prévias ao uso, que também influenciam na 

relação intuitiva. Um usuário irritado provavelmente não achará intuitivo um aparato 

que se propõe a entreter pessoas e é projetado para ser lúdico e divertido; da mesma 

forma, pessoas em um estado relaxado e descontraído provavelmente não intuirão 

como usar algo projetado para funcionar de uma forma específica, muito delimitada 

ou fechada. 

Contudo, quando as condições estão certas ou o estímulo é capaz de afetar a 

sensibilidade da forma desejada, a intuividade é contundente: o exemplo mais 

extremo de relação intuitiva se dá precisamente através do envolvimento emocional 

quando atinge o estado de flow experience, provocando uma impressão de 

sincronicidade entre o sujeito e a mídia em uso inequiparável com qualquer outro dos 

mecanismos avaliados. 

4) Incidentalidade 

A embalagem de um produto de consumo pode não estampar nenhuma 

informação visual de como abrí-la ou onde cortá-la, mas, ao escorregar os dedos por 

sua superfície lisa encontramos pelo tato um pequeno vínco, uma pequena fragilidade 

ou uma forma que nos estimula a pressioná-la ou puxá-la. Sabemos imediatamente 

que é ali, naquele ponto, que ela deve ser aberta. Em muitos casos parece que o acaso 

nos levou a descobrir aquele ponto, em outros, sequer recordamos por que a escolha 

daquela ação. Não se deve deixar a sutileza ser confundida com ausência de instuções: 

há muito esforço empregado para se criar uma embalagem capaz de, deliberadamente, 

nos conduzir na maneira certa de abrí-la, regendo nossas escolhas sem aparentar fazê-

lo. 

A intuitividade incidental é sempre planejada e construída para se tornar 

ubíqüa ou pervasiva, associando técnicas e princípios da usabilidade como a restrição, 

o mapeamento, a visibilidade, o affordance ou o feedback à manipulação de pontos-
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chave de tomada de decisão previamente identificados. A aproximação de campos de 

formulário (para um login e uma senha em um sistema de comércio eletrônico) ou a 

localização estratégica de um botão “comprar” muito próximo a uma bela imagem do 

produto não é força do costume ou do hábito projetual, mas de uma intencionalidade 

silenciosa cujo objetivo é conduzir ou reger as escolhas ou interpretações dos 

usuários.  

Este mecanismo não resolve realmente a experiência em primeira mão como 

os demais (uma resposta ou comportamento natural como se o objeto fosse 

integralmente familiar mesmo no primero contato): ele lida com a leitura da mídia, 

sua decodificação, e a coordenação de respostas de forma lógica e racional. Este é, 

entre os cinco tipos, o mecanismo onde a interpretação consciente da mídia está mais 

evidente para o usuário, ainda que seu intuito seja conformar o entendimento ou 

impedir que ele pense e tome decisões.  

O mecanismo incidental não promove reações intuitivas; ele projeta os 

comportamentos e reações possíveis. 

5) Metafísica 

Sabemos que quando um mamífero acaba de nascer, ele instintivamente 

procura o seio de sua progenitora para alimentar-se. Como o filhote sabe disso? Como 

sabe exatamente o que fazer ou para onde se dirigir, se nunca se alimentou desta 

forma? 

Este exemplo pouco se relaciona com os problemas de uso mediático ou das 

práticas de consumo de mídia interativa, mas serve para recordar que há muitas 

questões em nosso comportamento que não conseguimos explicar. Não é possível 

descartar de forma absoluta a existência de algum mecanismo metafísico operando 

quando nos relacionamos com a mídia interativa, ou algum código de intuitividade 

com o qual nascemos. Para este caso, as premissas e métodos de HCI, ou 

fundamentalmente o que Krug chama de economia cognitiva, prevalecem. Quando 

tratamos de uma aparelhagem nativa de fato, a intuitividade dispensa processos 

cognitivos pois somos equipados para decodificá-la como nosso olho é equipado para 

enchergar. As técnicas usadas em HCI são um esforço de se lapidar um léxico de uso 
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que proporcione melhor resultado com base na existência de formas e processos mais 

intuitivos por natureza. Para uma linguagem inerente (linguagem talvez não seja o 

termo aplicável), como tentam encontrar, não é necessária a construção de sentidos e 

significados, portanto não falamos aqui de uma relação de comunicação. 

  A hipótese que tentamos comprovar é justamente de que a intuitividade é uma 

relação de comunicação, e não um fenômeno metafísico ou ontológico. Infelizmente, 

não é possível refutar completamente a existência deste mecanismo. O que podemos 

confirmar é que ele não é integralmente responsável pela intuitividade ou a única 

forma como ela se manifesta, e que os quatro outros mecanismos existentes dependem 

da construção de uma relação de significação e são, portanto, comunicação. O 

estabelecimento de relações intuitivas pela ausência do raciocínio, pensamento ou 

processamento de informação só existe no mecanismo metafísico, e parece relevante 

demarcar que o único entre os cinco mecanismos identificados a fazer uso da 

economia cognitiva é aquele sobre o qual não se pode fazer qualquer tipo de 

inferência. O mecanismo incidental tenta evitar que o usuário tome decisões ou perca 

tempo tentando compreender o que está a sua frente, e o faz através de enunciados e 

técnicas que estreitam e direcionam o pensamento, mas não conseguem impedí-lo. 

A ausência do pensamento ou da congnição significa a omissão na construção 

do sentido. Sem ele, nenhum fenômeno se inscreve como problema de comunicação. 

Além disso, a supressão cognitiva abarca um único mecanismo de intuitividade, que 

não deve ser considerado ideal ou hegemônico como norteador de projeto para tornar 

uma mídia interativa mais intuitiva. Esta conclusão é contrária ao que prescrevem os 

clássicos de HCI. 

Fica evidente que há, no cruzamento entre os processos de produção e de 

consumo da intuitividade, uma oposição entre a economia cognitiva e os processos de 

envolvimento, aprendizado e aculturação que envolvem denso processamento 

cognitivo. O quadro abaixo apresenta este panorama onde técnicas projetuais são 

semelhantes (mas não idênticas) às formas de consumo, e o conflito (do fundamento 

ou das explicações) sobre a intuitividade se apresenta.  
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PRODUÇÃO MÉTODO CONSUMO 
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Figura 15: relação entre produção e consumo da intuitividade 

A intuitividade, quando tratada pelos aspectos de cultura, hábitos e práticas, 

enquadra-se como questão comunicacional; quando, ao contrário, é tratada pelo viés 

da economia cognitiva, passa a ser totalmente excluída deste campo. Enquanto 

comunicação, é produto das práticas humanas e capaz de ser compreendida ou 

planejada de forma racional (ainda que isso não seja simples).  

Um pragmatismo projetual solicita a construção de métricas, métodos, índices 

e sistemas de avaliação dos mecanismos identificados já que a preocupação é 

metológica-construtiva, porém, pela perspectiva crítica, parece prioritário investigar a 

fundo as questões comunicacionais em que inscrevemos este objeto: observar mais 

atentamente como as imagens-comportamento ou interfaces-comportamento (quando 

não fazem uso de imagens) afetam usuários; como os estímulos viscerais, 

comportamentais ou reflexivos interferem sobre a intuitividade;   como a cultura das 

interfaces cria ou socializa os padrões e modelos ou mesmo a existência de 

resistências neste processos; qual seria a atual linguagem (conjunto de práticas, 

formas e hábitos de uso) da intuitividade, chegando até a uma antropologia ou uma 

psicologia das mídias interativas que ajude a entender seu usuário, ou como estes 

sentidos são formados. 
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Até aqui, o enfoque dado à presente pesquisa foi o processo cognitivo da 

intuitividade, isto é, a forma como elementos novos são interpretados e apreendidos 

pela mente cognisciente. Para entender amplamente seu problema na mídia interativa, 

não podemos encerrá-lo no sujeito individual isolado, mas confrontá-lo, o próprio 

sujeito inclusive (além dos usos), como produto das relações junto a outros sujeitos, 

coletivas e comuns, ou enfim: mediadas pelas trocas sociais. Da mesma forma que o 

entendimento dos processos de cognição não são suficientes para explicarmos as 

formas e mecanismos comunicacionais presentes na sociedade – tratam-se de questões 

complementares, mas muito distintas – também não satisfazem para a compreensão de 

como decorrem todas as práticas (de produção ou consumo) da intuitividade, sejam 

elas ideais ou não. 

A proposta para o aprofundamento deste corpo de conhecimento sobre a 

intuitividade é direcionar os questionamentos para seus aspectos sociais. 

Compreender o contexto e os discursos circulantes sobre usos das mídias interativas, a 

participação do imaginário no processo de interação, as mudanças que provocamos no 

uso da mídia interativa para que se tornassem parte da vida cotidiana, e 

principalmente, e as formas como damos sentido a ela. Investigar esta malha de 

sentidos, impregnados pelos investimentos e construções individuais, que talham e 

moldam formas (mais, ou menos) intuitivas, parece de igual importância para 

entendê-las.   
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3 Cultura da interação 

O termo cultura, seja no ambiente acadêmico, ou na sua forma coloquial, tem 

uso tão irrestrito que poderíamos facilmente qualificá-lo como um conceito vazio. De 

fato não o é, mas seu espectro vai da ordem social à classificação de gêneros e 

formatos musicais, o que nos leva a estabelecer como cultura tudo que é produzido ou 

que faz parte das práticas humanas. Mesmo quem dedica sua vida a estudá-la 

dificilmente consegue delinear o que seja o conceito sem, vez ou outra, cair em 

contradição. Portanto não pretendemos oferecer uma definição pretensamente 

cristalina quando sabemos de antemão que não lidamos com algo claro ou um recorte 

bem resolvido. Roy Wagner tenta trazer alguma nitidez à sua profissão de 

antropólogo dizendo que cultura é “a soma de nossas maneiras de fazer as coisas, a 

soma do 'conhecimento' tal como o conhecemos." (WAGNER, 2009:80), mas que 

também não parece enquadrar precisamente a questão impedindo que algo escape pela 

tangente. 

 É necessário considerar, metodológica e epistemologicamente, que não 

estamos fora da cultura, ou mais especificamente: de uma cultura. Por isso, não 

fazemos uma observação das experiências alheias sem, de algum modo, interceptá-las 

sob o prisma das nossas próprias, o que pode soar como uma barreira para o exercício 

de uma ciência imparcial. Surpreendentemente, o esforço em compreendê-la não 

resulta em sua decodificação, mas antes, na transformação do próprio agente em um 

estranho tanto para sua própria cultura quanto para aquela que se dispôs a decifrar, ao 

mesmo tempo que lhe capacita para traduzí-la a sua maneira, ou formar entre elas um 

elo, uma ponte: estudar culturas não é decodifica-las, mas mesclar-se e mesclá-las. 

"Assim como o epistemólogo, que considera o 

'significado do significado', ou como o psicólogo, que 

pensa sobre como as pessoas pensam, o antropólogo é 

obrigado a incluir a si mesmo e seu próprio modo de 

vida em seu objeto de estudo, e investigar a si mesmo. 

[...] o antropólogo usa sua própria cultura para estudar 

outras culturas, e para estudar a cultura em geral. [...] 

ele precisa renunciar à clássica pretensão racionalista de 

objetividade absoluta em favor de uma objetividade 

relativa, baseada nas características de sua própria 

cultura. É evidente que um pesquisador deve ser tão 

imparcial quanto possível, na medida em que esteja 

consciente de seus pressupostos; mas frequentemente 

assumimos os pressupostos mais básicos de nossa 

cultura como tão certos que nem nos apercebemos 

deles. [...] a objetividade 'absoluta' exigiria que o 

antropólogo não tivesse nenhum viés e portanto 

nenhuma cultura." (WAGNER, 2009:39) 
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 “Nossas maneiras de fazer as coisas” estão sempre em mudança. Considerar-

se-há que a mesma antropologia que se debruçava em entender os fenômenos que 

possibilitaram, desde o fim da década de 50, a mulheres reprimidas insurgência e o 

início da revolução sexual, agora precisa indagar sobre os fenômenos que 

possibilitaram a sistemas interativos assumirem novas configurações no intervalo de 6 

meses; seja por estarmos numa aldeia global ou na era de aquários, nossos hábitos, 

práticas, valores, costumes, e tantos outros componentes de uma cultura acabam se 

transformando rápido demais para serem observados atenta e cautelosamente. 

 O horizonte da cultura da interação é tão vasto que não parece ser possível 

sequer introduzí-la nas próximas dezenas de páginas. A empreitada que nos cabe se 

restringe a localizar e explorar categorias e taxonomias dos usos de artefatos e 

sistemas interativos quando eles interferem ou discursam sobre a intuitividade. Não 

contribui para nosso objetivo analisar a cultura proveniente da interação (como fazem 

grande parte dos autores como Pierre Lévy, Manuel Castells, Derrick De Kerckhove 

dentre tantos outros), mas sim, a interação (especificamente a de tipo intuitiva) nesta 

cultura. Parece também importante frisar que, nem sempre, nas convenções 

socialmente estabelecidas, encontramos de fato fundamentos que as amparam (ainda 

que haja sobre elas um discurso bastante eloqüente), pois as maneiras como algumas 

práticas se enraízam ou discursos adquirem legitimidade são capazes de desafiar 

completamente a razão.  

Podemos iniciar nossa discussão através do conceito de thumb rule [regra 

frouxa]: é comum ouvirmos que a velocidade dos computadores e sua capacidade de 

processamento dobra a cada 2 anos, mas ninguém sabe explicar exatamente porquê. 

Não nos espanta saber que realmente não há um motivo; não há qualquer restrição 

para que a tecnologia avance em um rítmo mais intenso, e que possa inclusive, 

desacekerar a qualquer momento, deixando de seguir o cronograma previsto. A Lei de 

Moore, que iniciou-se como uma estimativa, foi arbitrariamente adotada como regra 

pela indústria, a qual provavelmente se explicaria argumentando tratar-se do que o 

mercado consumidor espera dela.  

O ponto que gostaríamos de ressaltar não é a arbritariedade de alguns aspectos 

da cultura, mas o poder normativo que eles podem assumir: uma thumb rule como a 

“Lei de Moore” nada mais é do que uma convenção bastante frouxa, que com o tempo 

e mesmo a ausência de lastro, foi capaz de adquirir caráter de regra absoluta para ser 

seguida sem questionamento. O mesmo acontece quanto aos parâmetros culturais do 

que é um bom uso das mídias interativas, sua forma ideal e sua intuitividade: no início 

do milênio a norma ditava que o projeto de websites, cd-roms e outras novas mídias, 

deveria preocupar-se sobremaneira em evitar que qualquer conteúdo apresentado 
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gerasse excedentes para além da tela, evitando consequentemente as barras de scroll 

horizontal, vertical ou em ambos os sentidos. Este modelo não era sequer 

questionado, ainda que não fizesse o menor sentido, como reconhecemos hoje. 

Paginações e maquinações (que interrompiam bruscamente a fluidez da leitura) 

precisavam ser arquitetadas para tornar tudo isso possível, e a explicação para 

tamanho esforço residia justamente na estranheza, desconforto e contra-intuitividade 

que o scroll ou o conteúdo excedente poderia causar. Basta acessar uma notícia on-

line hoje para notar que o desconforto só poderia originar da quebra do texto em 

diversas páginas e das maneiras forçadas como eram encaixados em um espaço 

geralmente pequeno demais para acomodá-los adequadamente. 

 Visão oriunda de preocupações dos diretores de arte de jornais e revistas que 

definem seu projeto a partir dos extremos do campo, o discurso da intuitividade 

presente na contenção do conteúdo e sua conformação no espaço de visibilidade – é 

bom e intuitivo por que tudo é plenamente visível o tempo todo – poderia ter sido 

contestado em qualquer momento em vista da óbvia condição de conforto que um 

texto ligeiramente maior, mais espaçado e distribuído por um campo maior, 

provocaria; com ênfase, eram comuns casos onde ficava impossível conformar o 

layout pela extensão do conteúdo a ser apresentado, então obrigados a cederem seus 

princípios por uma estrutura construtivamente plausível (e aos scrolls), mas que não 

desbancaram a hegemonia do discurso de visibilidade total. As provas estavam ali, 

imediatamente presentes, mas eram simplesmente ignoradas ou pior: mesmo que 

fossem mais confortáveis e práticos, tudo que não era solucionado dentro dos padrões 

deste tipo de uso discursivamente intuitivo era então qualificado como projeto ruim 

ou mal resolvido. 

Antes que saíamos comemorando tanto essa inadequação ter ficado no passado 

como nosso passo à diante para convenções em maior sintonía com a fluidez e 

conforto do uso, é preciso avisar que o scroll horizontal, quando presente em uma 

mídia interativa hoje, ainda constitui pecado capital. Ele é sinônimo de descuido ou 

descaso com o conteúdo apresentado ou com o próprio usuário, obrigado a se desviar 

– ao que se entende – do eixo de desenvolvimento “natural” da leitura que segue de 

cima a baixo, sempre da esquerda para direira. 

 Como dito, os discursos são eloqüentes e parecem sempre enraizados em 

princípios inabaláveis. Tratá-los, contudo, como uma verdade sobre a intuitividade ou 

sobre as boas práticas de uso é um erro: por serem próprios da nossa cultura, estão 

sujeitos as suas nuances, conveniências ou mesmos modismos. Como afirmava 

Foucault, “Ora, creio que o problema não é de se fazer a partilha entre o que num 

discurso releva da cientificidade e da verdade e o que relevaria de outra coisa; mas de 



 

 110 

ver historicamente como se produzem efeitos de verdade no interior de discursos que 

não são em si nem verdadeiros nem falsos.” (FOUCAULT, 2002:7). Neste sentido, a 

forma verticalizada que assumiram as notícias on-line não são uma evolução rumo ao 

formato definitivo e ideal da interação, mas apenas uma forma diferente da versão 

anterior, que parece mais conveniente e própria nesse momento, mas que mesmo ela, 

já está, inclusive, em plena contestação por um novo modelo. Culturas e práticas 

diferentes, como tão bem estudou a antropóloga Ruth Benedict no clássico “O 

crisântemo e a espada”
63

 não se encontram em posições avançadas ou defasadas na 

corrida da evolução, mas em planos de diferenciação:  

"Cheguei a conclusão de que, uma vez tendo eu 

verificado onde meus enfoques ocidentais não se 

enquadravam na sua visão da existência, obtendo assim 

alguma idéia das categorias e símbolos por eles 

utiliazados, muitas contradições que os ocidentais 

acostumaram-se a ver na conduta japonesa deixaram de 

ser contradições." (BENEDICT, 2002:23) 

Portanto, não se deve assumir que as práticas construtivas adotadas recentemente para 

as mídias interativas são melhores ou mais adequadas que práticas anteriores, ou que 

o uso e consumo destas mídias tenha melhorado progressivamente por ter sido 

construído com um expertise ou know-how posto a prova por anos à fio. Os fracassos 

da indústria, ainda que nos forneçam bons estudos de caso e acumulem um bom 

conhecimento sobre o que funciona (ou não funciona) no uso, acabam retornando e 

sendo abandonados inúmeras vezes. Mecanismos de controle por voz já surgiram, 

foram abandonados e retornaram como solução inovadora em diversos momentos: o 

sistema operacional da Apple Computer, na década de 90, vinha com ferramentas 

nativas para controlar o equipamento por instruções de voz, e mesmo para o 

“Windows” da Microsoft, haviam softwares capazes de desempenhar as mesmas 

funções; abandonados, a instrução de voz retorna quase 20 anos depois como vedete 

dos smartphones de última geração e de dispositivos de wearable computing, como o 

“Google Glass”. Este é um único exemplo dentre uma miríade de práticas de uso 

como o reconhecimento de escrita presente no “Newton” da Apple, os primeiros 

touchpads ligados na porta serial dos computadores, telas sensíveis ao toque para 

computadores desktop, computadores de pulso e relógios capazes de tocar música 

e/ou realizar outras façanhas, dentre tantos casos. O motivo que leva a este tipo de 

coisa submergir e novamente emergir não é a necessidade pragmática (típica do 

pensamento projetual), mas a influência do imaginário e do desejo sobre as questões 

culturais, mais suscetíveis aos modismos e tendências do que à objevidade prática e a 

necessidade empírica.  

                                                        
63 BENEDICT, Ruth: O crisântemo e a espada. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
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  Também não fica claro para quem estuda a cultura dos usos interativos se sua 

forma muda por conta de novos artefatos ou tecnologias, ou se as elas buscam 

soluções para atender a demanda de novos usos em vias de se tornarem mainstream 

[práticas em grande evidência e adoção massiva]. As duas coisas ocorrem 

concomitantemente, e a busca por um determinante parece tão infrutívera quanto 

discutir se veio primeiro o ovo, ou a galinha. A indústria que produz estes artefatos e 

tecnologias os cria tanto sob o que demanda um discurso circulante, quanto interfere, 

conduz e o manipula, nos termos que publicitários, economistas e críticos de consumo 

tratam por “produção de necessidades”, sem que se possa dicernir claramente qual das 

duas situações é predominante. 

 Os usos constituídos na cultura podem ter uma determinação incerta, mas 

mesmo assim é possível mapear como influenciam as práticas e hábitos dos usuários. 

3.1 Cardinalidade 

Modismos, tendências e mudanças dos costumes de uso que questionam as 

próprias normas institucionalizadas, ainda que de forma efêmera e pouco duradoura, 

são condição normal e inerente aos meios interativos. Podemos observar abaixo, 

através da reformulação recente do website “MySpace” tomado por exemplo, que a 

disposição vertical em voga recebe um novo contorno horizontal em total desacordo 

 

Figura 15: nova disposição horizontal de layout do website “MySpace”. 

Disponível em <http://www.myspace.com>, acessado em 10/03/2013 
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com as normas culturais e thumb rules vigentes. Este novo formato parece dialogar 

perfeitamente com as expectativas de usuários de tablets e computadores operados 

por telas sensíveis ao toque. É incerto afirmar tratar-se de um uso melhor ou mais 

adequado, tanto quanto afirmar seu oposto; o scroll horizontal e a distribuição em 

bloco dos conteúdos parece não atrapalhar em nada a fluidez da leitura e do uso, logo, 

ao se infringir a rígida norma prescrita não identificamos danos ou transtornos ao uso 

que o tornem desorientado, desconfortável, desajustado ou contra-intuitivo. 

É mais do que evidente que o discurso circulante sobre esta prática não possui 

fundamento, ou foi sequer testado e avaliado ostensivamente para formular uma regra 

válida. 

 A gigante Microsoft também operou modificações nestas mesmas bases em 

seu sistema operacional “Windows 8” solicitando aos desenvolvedores uma 

arquitetura de informação mais “flat” [plana] em seus produtos, em nome da melhor 

experiência de uso (UX)
64

. Trata-se de um esforço considerável para propor mudanças 

às normas e ao discurso de usabilidade iniciando com os profissionais que 

provavelmente serão mais resistentes a elas. A arquitetura do software e sua interface 

passam a ser críticos para seu bom funcionamento, que através de uma navegação 

horizontal pelos conteúdos, fazem deles elementos centrais do próprio software – 

posição de destaque dada antes às suas funcionalidades. A ênfase no conteúdo e uso – 

não às ferramentas, nem à facilidade de construção para seus desenvolvedores – é 

inédita na história da organização. Fernando Martin Figueira, evangelista de inovação 

e tecnologia da Microsoft Brazil e responsável por explicar aos desenvolvedores do 

país o funcionamento deste novo padrão, classifica este sistema como “muito simples 

e intuitivo” baseado em uma lógica que chama de “flat”
65

 [plana]. O profissional, em 

uma série de vídeos de treinamento produzidos pela empresa
66

, explica 

detalhadamente a arquitetura e organização da nova interface proposta, justificando 

toda a mudança de paradigma na tentativa de produzir melhores experiências de uso 

para os softwares. Neste modelo, os conteúdos e elementos são distribuídos em um 

mesmo plano extenso ao longo do eixo horizontal, separados por categorias ou 

taxonomias determinadas pelo desenvolvedor; o conteúdo se move horizontalmente 

para que seja possível visualizar toda a extensão de objetos existentes, e através de um 

                                                        
64

 A elucidação sobre o que é uma arquitetura flat [plana] e sua relação com melhoras no User 

Experience [Experiência de Uso] (UX) pontuada pela própria empresa está disponível no Microsoft 

Virtual Academy (Introdução ao Desenvolvimento para Windows 8) e também no Youtube em 

<http://www.youtube.com/watch?v=_JQSry4tM_g>, acessado em 13/3/2013. 
65

 A explicação de Figueira sobre esta lógica e padrão de funcionamento está disponível no blog do 

profissional em <http://fernandomartin.azurewebsites.net/?p=5511 >, acessado em 13/3/2013. 
66

 Disponível no Microsoft Virtual Academy (Introdução ao Desenvolvimento para Windows 8) e 

também no Youtube em <http://www.youtube.com/watch?v=6D6G6RA0rhk>, acessado em 

13/03/2013. 
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Figura 16: disposição vertical original do layout do website “MySpace”. 

Disponível em <http://www.myspace.com>, acessado em 10/03/2013. 



 

 114 

 

Figura 17: esquema da arquitetura “flat” [plana] da interface do “Windows 8”. 

recurso, batizado de “semantic zoom”, é possível reduzir toda o esquema de 

navegação para que seja completamente visualizado, permitindo ao usuário entender 

claramente onde está no sistema. 

Afirmar que este novo modelo cria uma relação mais simples, confortável e 

intuitiva de uso – como fazem os profissionais da indústria – é, no mínimo, 

prematuro. Na medida que cresce a adoção de tablets, computadores com telas 

sensíveis ao toque e dispositivos onde este tipo de orientação é predominante, vemos 

uma mudança de hábito ocorrendo, que provavelmente levará a torná-la a forma 

comum de uso, no lugar que ocupa a organização vertical e outras práticas de uso, 

hoje. Classificá-la como natural ou polemizar
67

 conceitos como o de NUI (Natural 

User Interface), muito usado pelos pesquisadores de computação física em seus 

trabalhos que envolvem ligar o corpo humano a computadores e fazê-los serem 

controlados pelo olhar ou pelo pensamento (figura 18), não constroi realmente um 

fundamento sólido para explicar a mudança em comportamentos de uso.  

Por mais que os argumentos e explicações dadas pela indústria sejam apenas parte de 

uma estratégia promocional ou uma tentativa de trivializar os complexos esquemas da 

computação para convencimento do usuário leigo, a construção de um discurso sobre 

a intuitividade do uso, mesmo que na qualidade de tumb rule ou conceito descuidado, 

perpassa e se modifica por conta delas. O discurso circulante provoca também 

transformações nas práticas, nos usos, nos hábitos e costumes, ou em suma: a maneira 

como os interpretamos está circunscrita ao que se fala sobre eles.  

                                                        
67

 Desde o lançamento do “Windows 8” e da interface, na época, batizada de “Metro”, a Microsoft tenta 

promover sua nova arquitetura classificando-a de NUI (Natural User Interface). Na verdade, por mais 

inovador que seja, o novo modelo da empresa continua sendo um GUI (Graphic User Interface). 
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Figura 18: NUI no seu sentido estrito – o pesquisador canadense Steve Mann 

usando o protótipo do EyeTap, equipamento diretamente ligado ao seu córtex 

cerebral. Mais informações em <http://en.wikipedia.org/wiki/EyeTap>. 

 Steven Johnson aborda este fenômeno de como as coisas, mesmo através de 

mudanças seculares, podem permanecer inalteradas. Ele indaga como uma cidade, 

após séculos, pode manter seu formato e organização: 

"Por que as cidades conservam suas formas? Alguns 

elementos da vida urbana passam de geração em 

geração porque são associados com uma estrutura física 

que tem sua própria durabilidade. As catedrais e as 

universidades são o melhor exemplo desse fenômeno - a 

Basílica de São Pedro, no Vaticano, durante mil anos 

fomentou uma comunidade religiosa a oeste do Tibre, e 

em Paris a margem esquerda do rio Sena fervilha de 

estudantes desde que a Sorbonne foi criada em 1257. 

Porque são comunidades ancoradas em estruturas 

especificas, sua persistência tem muito a ver com as leis 

da física, como todas as coisas têm: contanto que a 

catedral não se incendeie ou se desintegre, haverá 

sempre um caráter religioso nas ruas ao seu redor." 

(JOHNSON, 2004:77)  

Sua resposta, contudo, alega a existência de uma inteligência hipodérmica que 

estrutura nestes locais um uso adequado, e que por não se alterar essencialmente, 

promove sistematicamente usos correlatos nos mesmos locais. Concordamos com 

muitas das proposições de Johnson, mas esta nos parece um verdadeiro malabarismo 

desafiando o óbvio. Parece evidente por que atividades religiosas se instalam 
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próximas ao Vaticano assim como acadêmicos a uma universidade e consultórios 

médicos diversos ao longo de grandes hospitais: eles gravitam seus centros de 

referência tentando se manter próximos dos pontos cardinais para que assim 

conheçam diretamente, da fonte, o norte estabelecido nela – importante reforçar que 

estes pontos de referência formulam apenas um posicionamento, e não uma verdade 

absoluta, como gostariam de se fazerem acreditar – precisamente como os esquemas 

propostos por referências da indústria da computação, a citar atualmente Microsoft, 

Apple, Facebook, Google, se tornam um centro pelo qual gravitam as noções sobre as 

mídias interativas, e que direcionam entendimentos e práticas em nossa cultura da 

interação, e principalmente sobre a intuitividade nelas.  

 As proposições dos grandes operadores da mídia interativa não são, per se, 

melhores que as proposições de quaisquer outras vozes no mercado, e 

consequentemente, parece claro que também não oferecem avanços sobre o tema da 

intuitividade. É necessário reconhecer, mesmo assim, que os formatos, mecanismos e 

processos estabelecidos por eles não podem ser ignorados, dada as dimensões e 

participação destas operadoras no que se discute sobre o assunto. Instituem-se como 

agentes consideravelmente influentes na transformação dos padrões e práticas de uso, 

ou igualmente, no esforço de manter e estabeler a permanência destes padrões e 

práticas frente às mudanças. Isso não significa serem determinantes sobre elas, mas 

inevitavelmente uma das forças presentes a serem consideradas. São equivalentes aos 

formadores de opinião na famosa teoria funcionalista do período pós-guerra, “Two 

step flow of communication”
68

 [Fluxo de comunicação em duas etapas] de Paul 

Lazarsfeld, que mesmo datada, permanece um dos paradigmas comunicacionais para 

grandes organizações por abandonar o entendimento da massa populacional 

homogênea (da teoria hipodérmica de comunicação) por um sistema capaz de lidar 

com diferenças e heterogeneidade entre os sujeitos, e ainda assim, ser capaz de 

provocar neles, massivamente, efeitos ou  comportamentos desejados, e a absorção de 

uma mensagem, idéia ou conceito. 

 Há paralelos notórios quanto as questões cognitivas abordadas em capítulos 

anteriores sobre padrões, e como podem emergir para se tornarem modelos ideais 

contra práticas já bem institucionalizadas, mas nesse ponto nos interessa investigar 
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 In LIMA, Luiz Costa (ORG.): Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra, 2011. 
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apenas o comportamento dos usuários, principalmente em um contexto de mudanças, 

e a forma como eles as incorporam. Visto por este ângulo, se a única questão 

envolvida em seus usos e comportamentos fosse o processo cognitivo, nos pareceria 

lógico afirmar que os sistemas interativos não deveriam sofrer tantas mudanças; 

somente as necessárias para serem devidamente compreendidos ou se aperfeiçoarem. 

O que vemos, ao contrário, é uma avalanche de mudanças – nos casos de aplicativos 

de smartphones, atualizações dos softwares em ritmo diário – vezes cosméticas, vezes 

estruturais, desde seus princípios organizadores até as maneiras como respondem aos 

estímulos do usuário, passando pela aparência, recursos e muitas outras questões, que 

no conjunto denotam estarem em função de mudanças culturais ligadas ao 

comportamento das pessoas, ou mesmo em função das mudanças que surgem em 

outros aplicativos provocando alvoroço sobre todo o ecossistema de produção e 

consumo de mídia interativa. Estas tecnologias e práticas que surgem a todo momento 

não resultam, nem de uma objetividade, tampouco de requisitos claramente 

mensuráveis (ainda sim, não são metafísicas). 

Haja visto, tratando-se das mudanças ocorridas nos sistemas operacionais dos 

computadores nas últimas quatro décadas, e na forma como reagimos a elas, notar-se-

há que nossa reação inicial, tanto quanto o resultado posterior do processo de 

mudança, pode ser de três naturezas: 1) podemos nos tornar resistentes a elas, 

imaginando ou prevendo que tornarão o uso mais dificultoso, ou que nos tirarão de 

nosso lugar de conforto em relação a uma prática já bem cristalizada; 2) podemos 

simplesmente aceitá-las, sabendo que haverá algum tipo de adaptação na esperança 

que seu impacto não seja sensível aos hábitos que desenvolvemos; 3) podemos 

abraçá-las, aguardando que tornem o uso consideravelmente mais simples ou fluído, 

revigorando os usos e as formas possíveis de serem usados. Nestas três respostas 

possíveis, encontramos tanto usuários inicialmente resistentes a mudanças que com o 

decorrer do tempo se acostumaram e aceitaram novos modelos, como usuários ávidos 

por elas que se decepcionam tão produndamente ao ponto de afirmarem 

categoricamente que versões anteriores seriam melhores que as atuais; encontramos 

de pessoas que mudam radicalmente de opinião conforme as mudanças se acomodam, 

à pessoas que mantém a mesma posição conforme as enfrentam. As mudanças podem 

nos causar apreensão prévia, como afirma Maeda:  
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“Tenho receio de fazer a atualização de um programa no 

meu computador porque sei da avidez desse novo 

programa em me apresentar seus atributos mais recentes 

e mais espantosos. A estratégia do 'chocar e surpreender' 

pode desencorajar aquele que ficou 'chocado e 

surpreendido'” (MAEDA, 2007:37) 

Seja qual for a resposta dada, ela está sujeita – nestes casos – a decisões 

tomadas sem qualquer participação ou anuência dos usuários, as quais influenciam 

decisivamente a relação entre eles e estas mídias. Seria ingênuo acreditar que a 

interação proposta pela indústria (e as respectivas estratégias adotadas para produtos, 

softwares e ou sistemas interativos) são fruto somente de um espírito construtivista 

em busca da experiência melhor, mais adequada ou mais confortável para o usuário.  

"Dotados de uma infinidade de botões, os controles 

remotos para equipamentos de som/vídeo são 

notoriamente confusos. Nos anos 1990, uma solução 

comum de design era ocultar as funções menos usadas, 

tais como acertar o relógio ou a data, atrás de uma 

tampa móvel, mantendo expostas somente funções 

como Tocar, Parar e Ejetar. Esse enfoque não é mais 

popular, provavelmente devido à combinação de gastos 

de produção agregados e à crença dominante de que 

atributos visíveis (isto é, botões) atraem compradores.”  

(MAEDA, 2007:5)  

Sabemos que, até certo ponto, simplesmente acatamos a agenda definida pela 

indústria, mesmo quando beiram escolhas experimentais ou até irresponsáveis. Há, 

evidentemente, resistências de todas as formas – a citar as sistemáticas crises dos 

usuários da rede Facebook em decorrência das mudanças para o padrão de timeline
69

 

[linha do tempo], e todas as mudanças já operadas desde então – mas que reforçam 

precisamente o argumento que apresentamos aqui: muito do que consideramos como 

intuitividade são construções dadas pelos grandes centros de referência que não estão 

realmente comprometidos em tornar sua mídia mais, ou menos, intuitiva; tampouco 

prover usos realmente mais fáceis ou confortáveis para o usuário. Mesmo reações 

negativas, rejeições ou críticas a estes modelos se amparam nos modelos prévios que 

a própria indústria ofereceu em momentos anteriores, logo, até as formas de 

resistência a estes produtos mediáticos gravitam e se inscrevem em sua cardinalidade. 

Se resta a dúvida sobre o que está em jogo, então, neste esforço contínuo da indústria 

sobre os modelos, padrões e inovações das interfaces e sistemas de uso, a resposta é 

simples e será detalhadamente abordada na sequência: hegemonia sobre usos e 
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formatos; doutrinação dos usuários para domínio de mercado. 

3.2 O paradoxo da cauda longa 

 Nossos hábitos e costumes, ainda que individuais e particulares, parecem de 

alguma forma estarem em sintonia uns com outros, formando um conjunto de práticas 

quase comuns, que acabamos tratando também por cultura. É claro, encontramos 

nelas muitas diferenças e variações, mas quando vistas de algum distanciamento, nos 

parecerão consideravelmente uniformes. Práticas em constante mudança poderiam 

provocar patamares diferentes de experiências que deixariam um verdadeiro caos de 

formatos para projetistas de mídia interativa tentarem acomodar; neste cenário, 

dificilmente teríamos um mínimo comum; de cartões perfurados a interfaces gestuais, 

uma verdadeira torre de babel digital tomaria corpo até desabar em suas próprias 

fundações pela incapacidade de encontrar uma linguagem compartilhada, mas uma 

das formas de intuitividade cultural que podemos reconhecer reside justamente nas 

práticas comuns e na uniformidade de comportamentos, hábitos e costumes, que de 

alguma forma – mesmo em um contexto de mudança – encontram meios de se ajustar.  

Comportamentos uniformes: não é preciso muito para que este princípio seja 

mal interpretado; o termo nos soa tão autoritário e totalitário que nada realmente útil 

parece poder ser retirado dele, imaginamos. Quando se trata deste conceito, não 

estamos nos referindo a sociedades rígidas e militarmente ceifadas de sua autonomia 

individual ou diferença, mas de toda e qualquer sociedade onde limites do que é 

socialmente aceito, tolerado, adequado ou permitido estão presentes, cuja função é 

instituir certa uniformidade social – em suma, as formas sociais que fomos 

acostumados a considerar como normais.  

 Ao investigar o comportamento de rede em nossa sociedade, Steven Johnson 

se deparou com o trabalho da bióloga Deborah Gordon sobre as colônias de formigas, 

na Universidade de Stanford, em Palo Alto. Johnson concluí deste episódio: 

“A cultura popular fortalece o estereótipo stalinista das 

formigas [...] mas, na realidade, as colônias são 

exatamente o oposto das economias de comando. Ainda 

que elas sejam capazes de feitos extraordinariamente 

coordenados de alocações de tarefas, não há nenhum 

Plano Qüinqüenal no reino das formigas. As colônias 

estudadas por Gordon mostram um dos mais 

impressionantes comportamentos descentralizados da 
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natureza: inteligência, personalidade e aprendizado 

emergem de baixo para cima, bottom-up.” (JOHNSON, 

2003:23)   

Como afirma, não há uma liderança real – a rainha não está no comando ordenando as 

ações de toda a colônia, e sim como útero operário do ninho – e cada formiga atua por 

si só, descentralizada e autonomamente, ao mesmo tempo em perfeita harmonia com 

o conjunto. A inteligência coletiva do formigueiro vai além, em níveis assustadores, 

como explica a própria Gordon: 

“É melhor do que isso [...] Veja o que realmente 

aconteceu aqui: elas construíram o cemitério exatamente 

no ponto mais distante da colônia. E o depósito de lixo é 

ainda mais interessante: elas o colocaram no ponto de 

maior distância tanto do cemitério quanto da colônia. É 

como se houvesse uma regra a ser seguida: colocar as 

formigas mortas o mais longe possível e colocar o lixo o 

mais longe possível, sem deixá-lo perto das formigas 

mortas”
70

 

 Encontramos nesta espécie um comportamento uniforme excepcional. 

Definitivamente não somos capazes ou mesmo desejamos ter uma performance 

equivalente, mas à partir do exemplo trazido por Johnson podemos começar a 

entender que, ainda sob efeito de mudanças constantes e da autonomia individual, as 

práticas sociais acabam assumindo formas próximas e comuns, e isto é bastante 

aproveitado para o benefício do usos de mídia interativa. É bem provável, como nas 

demais espécies, que anos de evolução biológica tenham proporcionado este instinto – 

ou que pelo menos algo dele não tenha sido completamente apagado de nós ao tornar-

nos o homo sapiens-sapiens independentes da natureza e sua seleção natural. 

 Socialmente, procuramos por relações mais livres e individuais em nossa vida 

contemporânea, como concordam os mais diversos filósofos como Zygmunt 

Baumann, Gilles Lipovetsy, Slavoj Žižek, ou mesmo Guy Debord, variando para cada 

um deles em como essas relações realmente se enraizam em nossa subjetividade, e 

quais são suas consequências; paradoxalmente, nesta busca por independência, temos 

deixado que algo pense ou tome decisões por nós, como se o pensar sobre certas 

práticas ou escolhas não nos coubesse mais; como se fossem respostas padrões, 

defaults ou standards. Segundo Deuze: 
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“As research on the generally restrained behavior of 

people in crowds online (for example on discussion 

forums, mailing lists, and social networks) suggests, 

deindividuation today is best conceptualized as a shift 

from a personal identity to a social identity, shared by 

members of the crowd (Postmes and Spears, 1998). This 

social identity model of deindividuation effects (SIDE), 

found particularly in computer-mediated 

communication contexts, lends credence to Žižek's 

implicit suggestion that media today may function as a 

substitute for the small other. Paraphrasing Žižek, 

media provide the intersubjective cues needed to fill the 

void of the empty self.” [Como pesquisas sobre 

comportamentos uniformes de pessoas em multidões 

online (por exemplo, em foruns de discussão, listas de 

email, e redes sociais) sugerem, a individualização 

uniforme é melhor compreendida hoje como uma 

transposição da identidade particupar para a identidade 

social, compartilhada pelo grupo (Postmes e Spears, 

1998). Esse modelo dos efeitos da identidade social 

uniforme (SIDE), encontrado particularmente no 

contexto das mídias computacionais, oferecem base 

para as sugestões implícitas de Žižek que a mídia de 

hoje funciona como um substituto para o pequeno 

irmão. Parafraseando Žižek, a mídia provém pistas 

intersubjetivas necessárias para preencher o buraco de 

personalidades vazias.]  (DEUZE, 2009:16) 

Ainda que não seja desejável mensurar e avaliar cada aspecto microscópico da vida 

cotidiana para encontrar a decisão mais ajustada, temos confiado sobremaneira na 

infra-estrutura pré-definida do qual fazemos uso sem questionar se ela está realmente 

sendo orientada para nosso melhor usufruto. “media are such an augmented and 

automated part of one's attitudes and behaviors that they disappear.” [a mídia é de tal 

forma uma extensão, e algo automático nas atitudes e comportamentos dos sujeitos, 

que eles desaparecem.] (DEUZE, 2009:17) 

 John Maeda, em seu livro “As leis da simplicidade”
71

 conta sobre uma prática 

comum aos bons restaurantes japoneses conhecida como “omakase”:  

"O sushiman olha para você, faz uma breve análise do 

seu estado de espírito, reflete sobre a estação e o clima 

do dia, leva em consideração a variedade de peixe que 

ele tem disponível em seu arsenal, concebe uma idéia 

aproximada do melhor menu, inicia o processo de servir 

a refeição em proporções medidas, observa com atenção 

a sua reação e ajusta a refeição de acordo com ela." 

(MAEDA, 2007:76). 
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O autor usa este e outros exemplos para discutir a necessidade de se estabelecer uma 

confiança mútua para vivermos em um mundo mais simples (portanto mais fácil, 

prático e confortável, que Deleuze chamaria de uma superfície lisa e contínua). 

Mesmo que à primeira instância nos pareça uma boa proposição, o positivismo de 

Maeda acaba por ocultar uma relação bastante traumática quando essa mesma – e 

simples – idéia alcança âmbitos maiores: a confiança que neste ponto ele estabelece 

com seu sushiman, tende a se tornar a confiança que depositará também em um 

grande sistema social de contenção, do qual espera respostas e previdências para todas 

as questões e eventualidades; trata-se de um pensamento que transfere para a 

sociedade, para o Estado, ou para organizações, aquilo que pertence e cabe 

exclusivamente ao indivíduo. 

 Falamos aqui de um modelo funcionalista de sociedade onde o sujeito se 

encaixa apenas como uma mera engrenagem no processo produtivo, e no qual, o todo 

pensa e age em nome (ou em pról) da parte. Este modelo não extirpa totalmente a 

individualidade ou os particularismos, mas torna raquítica qualquer experiência 

intelectual autônoma, responsabilidade que passa então a ser dos especialistas ou 

organizações mais preparadas para exercê-la (a inteligência). No áuge do pós-guerra, 

este tipo de organização social era desejada e foi, na medida do possível, instituída. 

Nela o design alto-funcionalista típico da Escola de Ulm, também conhecido pelo 

nome de International Style [Estilo Internacional Suíço], encontrou terreno fértil e 

plena sintonia. Duramente criticado por Rafael Cardoso em relação a sua 

neutralidade, esterilidade e seu notório aspecto hospitalar, legava aos designers e 

especialistas criteriosamente capazes a incumbência exclusiva de identificar e 

solucionar todas as necessidades racionais de um homem universal e padrão – o 

modulor de Le Corbusier
72

 – e diagnosticava que o usuário não estaria ciente ou seria 

apto em reconhecer todas as questões que seu objeto de uso precisaria atender, ou 

além: se fosse capaz de fazê-lo, é por que o projeto não teria sido perfeitamente capaz 

de criar uma solução holística, funcional e adequada.  A presença do trabalho de 

design – do projeto e de estudos para dar forma ou comportamento ao objeto – 

                                                        
72
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deveria ser a menor possível e o menos perceptível. A notória austeridade e seriedade 

das quais esta filosofia projetual é dotada confunde-se facilmente com simplicidade, 

no sentido de facilidade e ergonomia de uso, que pode nos aproximar do princípio da 

economia cognitiva como intuitividade, ou em uma relação que é tão bem sintetizada 

pelo famoso designer alemão Dieter Rams: como “mordomos ingleses, discretamente 

invisíveis quando não são necessários, mas sempre prontos para atuar sem esforço 

quando chamados”
73

. Posto dessa forma, algo simples se torna basicamente aquilo 

que não nos obriga a pensar, por que alguém, em algum momento, já pensou 

demasiadamente para poupar-nos o trabalho.  

Deyan Sudjic, diretor do Design Museum de Londres nos ajuda a compreender 

o que está envolvido nesta questão através de sua experiência ao adquirir um 

notebook: 

“Quando comprei meu primeiro laptop, na loja da Apple 

em Nova York, em 2003, de fato achei que iríamos 

envelhecer juntos. Seria um investimento em meu 

futuro, um bem tão importante para mim que duraria a 

vida inteira. Eu sabia perfeitamente que era um objeto 

fabricado às dezenas de milhares. Mas, de alguma 

forma, também parecia ser uma aquisição tão pessoal e 

envolvente quanto um terno sob medida. Acabou sendo 

apenas um episódio na transição da Apple da produção 

de equipamentos científicos para a de objetos de 

consumo não muito duráveis. [...] A ideia de que eu 

pudesse estar sucateando tão depressa algo que pouco 

tempo antes parecia prometer tanto, em outra época 

teria sido de uma extravagância iconcebíbel. [...] Isso 

deu ao implacável ciclo do consumo um verniz chique, 

ironicamente endossado por alternativos de jeans e 

camisetas pretos, em vez de terno e gravata.” (SUDJIC, 

2010:13).  

A simplicidade de um objeto pensado para dar conta de todas as contingências 

possíveis – um computador definitivo – era precisamente o que esperava da sua nova 

aquisição, mas, frustrando suas expectativas, o objeto havia sido projetado com mais 

truques de sedução em mente do que de fato intenções previdenciárias. Há anos a 

indústria faz uso destas pequenas artimanhas para dotar seus produtos de um ar ou 

tom que não correspondem de fato ao que fabricam. Isto é observado conforme ele 

prossegue em sua minunciosa descrição: 
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“Em Heatrow havia dois modelos de Apple à escolha. O 

primeiro era todo branco, como o meu último. O outro 

era a opção preto fosco. Embora sua especificação 

ligeiramente superior o tornasse mais caro, quando bati 

o olho nele vi que acabaria comprando-o. A versão preta 

tinha um aspecto elegante, tecnocrático e sereno. A 

branca purista parecera igualmente sedutora quando a 

comprei, mas o MacBook preto, em comparação, agora 

parecia muito calmo, muito digno e casto. As teclas são 

quadrados com cantos bastante arredondados, ocultos 

numa bandeja delicadamente erodida do resto da 

máquina. O efeito é mais de um bloco de mármore preto 

maciço estranhamente quente, esculpido com 

habilidade, que de uma tampa em cima de uma caixa de 

componentes eletrônicos. O preto é usado há anos por 

muitos outros fabricantes preocupados com design para 

sugerir seriedade, mas era uma cor nova para a Apple.” 

(SUDJIC, 2010:15)       

Na medida que segue delineando toda a neutralidade e auesteridade de seu objeto, 

observamos que tratam-se de truques visuais para provocar certos efeitos, como a sua 

identificação enquanto algo simples e fácil de usar, tentando traduzir todo um 

constructo de que uma entidade maior está cuidando do usuário, zelando por seu 

conforto e amparo, para que a ele não seja sequer necessário o pensar. Estamos de 

fato lidando com uma relação de sujeição muito mais profunda do que a simples 

economia cognitiva: a confiança de que trata Maeda é a continuidade desta relação 

umbilical onde "Confiar em um poder maior do que o nosso é uma prática incurtida 

desde o nascimento, quando os adultos tomam conta de nós, proporcionando a 

principal experiência da simplicidade." (MAEDA, 2007:79). 

 A ênfase nessa sujeição como forma de proporcionar relações mais simples, 

não se encerra ali. Em outro exemplo, ele aproxima sua experiência pessoal sobre o 

sentimento de entrega e confiança, às formas como pode ser aproveitado na relação 

com os objetos: 

 "Meu professor de natação não-ortodoxo não nos 

ensinou como nadar. Ao contrário, ele passou a maior 

parte do semestre ensinando-nos como 'repousar' e 

confiar na água. Fiquei esperando para aprender a nadar 

e, enquanto isso, fiquei mais à vontade apenas 

repousando ou boiando de barriga para cima na água. 

Um momento decisivo ocorreu quando ele nos disse 

para irmos em frente e batermos os braços e os pés e, de 

repente, eu estava nadando! Percebi que sempre soube 

nadar - eu só não confiava na água. [...] Um aparelho da 

B&O inspira a mesma confiança na imersão que 

depositamos na água da piscina quando temos que 

repousar e flutuar. Ser capaz de repousar e relaxar 

parece, com freqüência, impossível em nossa sociedade 
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competitiva. O design sofisticado da B&O nos inspira a 

baixar a guarda. A extraordinária atenção que eles dão 

aos detalhes transforma receio em segurança - fazendo 

com que você flutue sob seus cuidados" (MAEDA, 

2007:74) 

 Sabemos que a emoção positiva, como detalhada tanto por Norman como 

Damásio, nos coloca em uma pré-disposição para criar relações cognitivas mais 

abertas. Mas Maeda não está tratando disso: ele está defendendo a idéia de que 

estabelecer uma condição de confiança é imprescindível para levar o usuário a tal 

estado emocional, que por conseguinte, criará tal pré-disposição cognitiva. Logo, os 

truques visuais aplicados ao notebook de Sudjic, ou a engenhosidade utilizada pelo 

professor de natação de Maeda, são maneiras de se provocar uma relação mais 

intuitiva, ou nos termos do autor, uma confiança que é necessária para “baixarmos a 

guarda”. A intuitividade é proveniente desta segurança do usuário em acreditar estar 

plenamente amparado por um sistema maior, uma entidade para a qual delega suas 

próprias atribuições e responsabilidades individuais, a qual acredita estar devotada 

integralmente à sua previdência. 

 O aspecto curioso desta condição reside no fato de estarmos, justamente, 

vivendo em uma época onde há uma abundância de ofertas, variedades, 

disponibilidade e diversidade. Chris Anderson, editor chefe da prestigiada revista 

Wired, especializada em cultura e tecnologia, em colaboração com os líderes das mais 

bem sucedidas indústrias de entretenimento nos Estados Unidos, com alunos e 

professores do Massachussets Institute of Techonology (MIT) e das escolas de 

negócios das Universidades de Stanford e Harvard, formulou em 2006 a “Teoria da 

cauda longa”
74

: princípio de que a economia do século XXI não estaria mais baseada 

em uma pequena parcela de podutos ou serviços de massa sendo responsáveis por 

quase a totalidade das trocas econômicas, mas em seu lugar, bens produzidos para 

nichos dirigidos, especializados, que dificilmente encontrariam espaço nos limitados 

estoques e prateleiras das lojas e supermercados tradicionais, mais preocupadas em 

vender sempre o mesmo, em largas quantidades. Nos seus termos,    

"Sob uma perspectiva mais genérica, logo fica claro que 

a ideia da Cauda Longa tem a ver, realmente, com a 

economia da abundância - o que acontece quando os 

gargalos que se interpõe entre a oferta e demanda em 

                                                        
74

 ANDERSON, Chris: A cauda longa -  A nova dinâmica de marketing e vendas: como lucrar com a 

fragmentação dos mercados. Rio de Janeiro: Elsevier-Campus, 2006. 



 

 126 

nossa cultura começam a desaparecer e tudo se torna 

disponível para todos. Geralmente me perguntam que 

categorias de produtos não se incluem na economia da 

Cauda Longa. Quase sempre minha resposta é que seria 

alguma mercadoria não diferenciada, em que a 

variedade é não só inexistente, mas também indesejável. 

Como, por exemplo, farinha, que como me lembro, era 

vendida nos supermercados, em grandes sacos, com o 

rótulo 'Farinha'. Até que, por acaso, entrei em nossa loja 

local da rede Whole Foods, especializada em alimentos 

orgânicos e naturais, e constatei como eu estava errado: 

hoje, esse supermercado oferece mais de vinte tipos 

deferentes de farinha, desde produtos básicos, como de 

trigo integral e variedades orgânicas, até alternativas 

exóticas, como de amaranto e farinhas de milho 

especiais. Por mais incrível que pareça, até a farinha já 

tem a sua Cauda Longa." (2006:11). 

É um paradoxo que na plenitude da economia da cauda longa – no momento em que a 

vastidão e abundância se tornaram lugar comum – as práticas e comportamentos de 

uso caminhem na direção oposta: para os que “flutuam nos cuidados da 

Bang&Olufsen” como Maeda, impera o deixar-se levar com o fluxo e agir da mesma 

maneira que o resto da multidão – fórmula do automatismo e uniformidade 

comportamental do usuário. A cardinalidade dos grandes nomes da indústria 

desempenha papel crítico para a manutenção desta prerrogativa em relação à mídia 

interativa. Em um experimento realizado pela Microsoft, foi solicitado aos usuários 

que desenhassem em uma folha de papel a interface do software que mais utilizavam 

no computador
75

. Os resultados foram desenhos e mais desenhos da interface do 

sistema operacional “Windows” e seus elementos, não de softwares como o 

“Microsoft Word”, o “Internet Explorer” ou o “Adobe Photoshop”. Sem distinguir a 

diferença entre o sistema operacional e uma aplicação, este usuário lega, cada vez 

mais, a determinação das relações de uso para a infra-estrutura (no caso das 

aplicações o sistema operacional do computador, e no caso da web, os canais de 

grande fluxo e que integram e proporcionam serviços de apoio a grande parte dos 

websites). 

 Porque sabemos – com quase toda a certeza – que se alguém iniciar a escrita 

de um texto novo, utilizará o software “Microsoft Word”? Esta pergunta fica ainda 

mais contraditória à luz da teoria da cauda longa. A primeira resposta será, 

provavelmente: por que é mais fácil, no sentido de ser mais simples ou de estar ampla 
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e indistintamente disponível na maioria dos computadores pessoais. A segunda 

resposta será, após alguns segundos de reflexão: por que não há outra opção. Ambas 

se equivocam, pois tanto há outros processadores de texto disponíveis, quanto é 

confuso e complicado o uso do produto da Microsoft até para leigos e experts em 

informática. O costume em usá-lo e saber como lidar com a aplicação tem peso 

considerável nesta decisão – que de decisão acaba tendo muito pouco. Johnson 

contextualiza a questão:   

“Mas o que está em jogo é mais que uma história dos 

recordes de venda quebrados pelo WordPerfect e o 

Microsoft Word na última década. É também mais 

amplo que a tendência das pessoas a ficar mais à 

vontade com seus processadores de textos com o correr 

do tempo, à medida que a interface com o usuário fica 

cada vez mais sofisticada. A coisa realmente 

interessante aqui é que o uso de um processador de 

textos muda nossa maneira de escrever – não só porque 

estamos nos valendo de novas ferramentas para dar cabo 

da tarefa, mas também porque o computador transforma 

fundamentalmente o modo como concebemos nossas 

frases, o processo de pensamento que se desenrola 

paralelamente ao processo de escrever.” (JOHNSON, 

2001:105) 

 Compreendendo que aplicações e interfaces transferem para o usuário sua 

lógica e modelo de funcionamento, parece ainda mais crítico que a abundância se 

fizesse presente oferecendo processos diferenciados e mais adequados à cada público 

específico, do escritor de romances que produz textos intermináveis ao estudante 

secundarista que o utiliza para fazer seus pequenos trabalhos acadêmicos.  

O duro reconhecimento é que acabamos simplesmente por seguir o fluxo; agir 

como os outros. Utilizamos o “Microsoft Word” por que outras pessoas também 

usam, e por que, em nossa necessidade de trocas e intercâmbios entre nossos arquivos, 

acabamos obrigados a adotar a mesma plataforma – não por que seja melhor, mais 

adequada ou mais simples – modo que fica evidente a presença desta pressão de grupo 

para que todos se conformem. A intuitividade do processador de texto mais adotado 

entre todos os disponíveis no mercado não vem de seu projeto, desempenho, 

construção ou interface, mas da pressão onipresente em adotá-lo para que a vida de 

todas as pessoas ao nosso redor fique mais fácil: confiança no grupo ou no sistema. 

Ele é intuitivo por que todos o usam, e por que faz sentido, para todos, que ele seja 

adotado. Quantas vezes gostaríamos que só houvesse uma única opção dentre a 

miríade de produtos e serviços, que fosse certeira e imediata, para poupar-nos o 
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esforço em comparar, entender minúncias, detalhes, e os limites de compatibilidade 

ou diálogo com outros produtos e serviços complementares? No universo digital, este 

desejo parece se potencializar. 

 Em certo ponto do documentário “Janela da alma”
76

, o escritor José Saramago 

afirmou que ter mais de quinhentos canais em sua televisão ou receber quinhentos 

jornais na porta de sua casa não o ajudaria a formar uma opinião melhor; na verdade, 

dificultaria a formação de sua própria opinião sobre qualquer assunto. Mas sua 

constatação não é completamente verdadeira. Chris Anderson explica que 

pesquisadores das universidades de Stanford e Columbia, estudando a dinâmica da 

variação de opções
77

, entenderam por fim que os problemas neste campo não estão 

totalmente relacionados a quantidade, e sim, à forma como ela está organizada: "Eles 

descobriram que a solução é organizar a escolha de maneira a efetivamente ajudar os 

consumidores." (ANDERSON, 2006: 171). Logo percebemos que está em jogo uma 

luta entre as vantagens da abundância de escolhas contra a tranquilidade e conforto 

que a conformação em uma pequena variedade de opções pode proporcionar. Ao que 

tange a questão das mídias interativas, a segunda frente sai facilmente vitoriosa. 

 O jornalista econômico James Michael Surowiecki, da revista The New 

Yorker, discute no clássico “Wisdom of Crowds”
78

 a força e potencial das escolhas 

determinadas pelas multidões. Para ele, estas escolhas são definitivamente mais 

acertadas: “every week Who Wants to Be a Millionaire? pitted group intelligence 

against individual intelligence, and that every week, group intelligence won.” [toda 

semana “Quem Quer Ser um Milionário?” testa a  inteligência de grupo contra a 

inteligência individual, e toda semana, a inteligência de grupo vence.]  

(SUROWIECKI, 2005:3). 
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 JARDIM, João & CARVALHO, Walter: Janela da alma. Brasil, 2001. 73 minutos. 
77

 "Os pesquisadores das universidades de Columbia e de Stanford montaram uma mesa numa loja de 

comidas especiais e ofereceram aos clientes a degustação de ampla variedade de geleias. Em seguida, 

presentearam aos clientes com um vale de desconto de US$1, para ser usado na compra de qualquer 

pote de geleia. Em metade das vezes, a mesa continha seis sabores; na outra metade, 24 sabores. Os 

pesquisadores tiveram o cuidado de não incluir os sabores mais comuns, como cereja, para que os 

consumidores não escolhessem o costumeiro. Também evitaram sabores exóticos. Os resultados foram 

claros. 30% dos clientes que degustaram da amostra menor compraram um pote, enquanto apenas 3% 

dos que provaram da mais ampla levaram alguma delas. Curiosamente, a seleção maior atraiu mais 

degustadores – 60% em comparação com 40% –, mas menos compradores. Quanto mais escolhas os 

pesquisadores ofereciam, menos os clientes compravam, e menos satisfeitos pareciam com as compras. 

Os clientes davam a impressão de terem ficado confusos, até mesmo oprimidos, com a abundância – 

por que cargas d'água deveriam ser especialistas em variedade de geleias para fazer uma escolha com 

confiança?" (ANDERSON, 2006:169). 
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 Mesmo ao defender o modelo coletivo de pensamento, Surowiecki não 

diminui seu contra-peso. Em referência aos estudos de Johnson sobre a uniformidade 

de comportamento nas colônias de formigas, pontua exatamente o risco de se seguir o 

fluxo: “The mill is created when army ants find themselves separated from their 

colony. Once they're lost, they obey a simple rule: follow the ant in front of you.” [um 

trajeto circular se forma quando o formigas batedoras se encontram separadas da 

colônia. Uma vez perdidas, elas obedecem uma regra simples: siga a formiga à sua 

frente] (SUROWIECKI, 2005:40). Estas formigas permanecerão neste circuito até 

que outro grupo as conecte novamente à colônia; do contrário, permanecerão assim 

até morrer. Isso não nos parece, obviamente, um modelo inteligente, assim como 

também não parece para Surowiecki. O autor compreende que há condições 

importantes para que a inteligência coletiva possa produzir boas respostas no lugar de 

resultados viciados ou tendenciosos, que estão diretamente relacionadas à 

heterogeneidade desta multidão (diversidade de opinião), ao fato de não haver contato 

direto entre os indivíduos, de forma que a decisão de uma pessoa não encadeie a 

decisão da próxima (independência), serem capazes de tomar decisões autônomas 

(descentralização) e de negociarem com juízos coletivos (associação). Sem isso, “The 

more influence we exert on each other, the more likely it is that we will believe the 

same things and make the same mistakes. That means it's possible that we could 

become individually smarter but collectively dumber.” [quanto maior a influência que 

exercermos sobre os demais, mais provável será acreditarmos nas mesmas coisas e 

cometeremos os mesmos erros. Isso significa que é possível estarmos nos tornando 

individualmente mais espertos mas idiotas coletivamente.] (SUROWIECKI, 2005:42) 

 Há inúmeras situações pontuadas por ele que demonstram perfeitamente como 

um sistema maior e coletivo pode nos ser mais útil e vantajoso do que o pensamento 

individual, como, por exemplo, no funcionamento do Google:  

“Google had become the default search engine for 

anyone who used the Internet regularly, simply because 

it was able to do a better job of finding the right page 

quickly. And the way it does that - and does it while 

surveying three billion Web pages - is built on the 

wisdom of crowds” [o Google se tornou o mecanismo de 

busca padrão para qualquer pessoa que use a internet 

regularmente, simplesmente por que ele é capaz de fazer 

um trabalho melhor em encontrar a página certa, 

rapidamente. E a forma como faz isso – e o faz 

enquanto vigia três bilhões de páginas Web – é 

construído sobre a sabedoria das multidões] 
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(SUROWIECKI, 2005:16) 

Mas, ao mesmo tempo, é impossível garantir todas as condições que definiu, para que 

comportamentos de uso da mídia interativa se tornem mais inteligentes (e não o 

contrário). De fato, observa-se que o resultado é precisamente a homogeinização dos 

usuários e das práticas de uso. Consideremos também a lógica a seguir: 

"think about what happens if you ask a hundred people 

to run a 100-meter race, and then average their times. 

The average time will no be better than the time of the 

fastest runners. It will be worse. It will be a mediocre 

time. But ask a hundred people to answer a question or 

solve a problem, and the average answer will often be 

at least as good as the answer of the smartest member. 

With most things, the average is mediocrity. With 

decision making, it's often excellence. You could say it's 

as if we've been programmed to be collectively smart." 

[pense sobre o que aconteceria se solicitássemos a cem 

pessoas que corressem uma prova de 100 metros rasos, 

e tirássemos a média de seus tempos. A média não seria 

melhor que o tempo dos corredores mais rápidos. Ela 

seria ruim. Seria um tempo medíocre. Mas peça a cem 

pessoas para responderem uma questão ou que resolvam 

um problema, e a média das respostas será no mínimo 

tão boa quanto a resposta da pessoa mais brilhante. Com 

a maioria das coisas, a média é medíocre. Com decisões, 

ela é sempre excelência. Você pode afirmar que é como 

se fossemos programados para sermos coletivamente 

inteligentes.]  (SUROWIECKI, 2005: 11)  

Seguindo esse pensamento, seríamos levados a crer que a uniformização dos 

comportamentos e usos da mídia interativa produziriam a excelência das práticas 

mediáticas, mas há grandes chances de estarmos caminhando, precisamente, para a 

mediocridade. Ao invés do efeito da cauda longa (a diversidade, autonomia, 

descentralização e segmentação) proporcionar práticas semelhantes a “responder uma 

questão ou resolver um problema”, onde predominam o raciocínio, a reflexão e a 

inteligência, ele tem criado uma relação mais próxima de uma corrida onde o que 

importa é o condicionamento e a repetição. Nesse contexto, a intuitividade é exercida 

pelo costume e pela prática com um tipo de ambiente ou plataforma quando ela faz 

sentido para o grupo, não para o indivíduo. 

 Mais do que um processo cognitivo como proposto pelo princípio de design 

patterns ou pela adaptação da experiência prévia, a questão presente é sociológica. 

Norman acredita que restrições culturais estejam agindo sobre nós nesse sentido:  
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“In addition to natural, physical constraints, society has 

evolved numerous artificial conventions that govern 

acceptable social behaviour. These cultural conventions 

have to be learned, but once learnet they apply to a 

wide variety of circumstances.” [Além das restrições 

naturais e físicas, a sociedade desenvolveu numerosas 

convenções artificiais que governam os 

comportamentos socialmente aceitáveis. Estas 

convenções culturais precisam ser aprendidas, mas uma 

vez incorporadas, se aplicam a uma ampla variedade de 

circunstâncias.] (NORMAN, 1988:55). 

Surowiecki tem outro entendimento da questão: “We are autonomous beings, but we 

are also social beings. We want to learn from each other, and learning is a social 

process.” [Somos criaturas autônomas, mas também criaturas sociais. Queremos 

aprender com os outros, e o aprendizado é um processo social.] (SUROWIECKI, 

2005:42). Para explicar que o alto peso dado aos valores do grupo não implicam em 

uma sujeição cega, ele recorre a um experimento realizado pelos psicólogos Stanley 

Milgram, Leonard Bickman e Lawrence Berkowitz em 1968:  

“First, they put a single person on a street corner and 

had him look up at an empty sky for sixty seconds. A 

tiny fraction of the passing pedestrians stopped to see 

what the guy was looking at, but most just walked past. 

Next time around, the psychologists put five skyward-

looking men on the corner. This time, four times as 

many people stopped to gaze at the empty sky. When the 

psychologists put fifteen men on the corner, 45 percent 

of all passersby stopped, and increasing the cohort of 

observers yet again made more than 80 percent of 

pedestrians tilt their heads and look up.” [Primeiro, eles 

colocaram uma única pessoa numa esquina e pediram 

que ficasse olhando para o céu por sessenta segundos. 

Uma pequena fração de transeuntes pararam para ver o 

que o rapaz estava olhando, mas a maioria 

simplesmente ignorou. Na sequência, os psicólogos 

colocaram cinco pessoas olhando para o céu na esquina. 

Desta vez, quatro vezes mais pessoas pararm para 

contemplar o céu vazio. Quando eles colocaram quinze 

pessoas na esquina, 45% de todos os transeuntes 

pararam, e o aumento destes observadores resultou em 

mais de 80% dos pedestres torcendo suas cabeças para 

cima.] (SUROWIECKI, 2005:43) 

 A primeira impressão é que a experiência de 1968 prova o condicionamento 

irrefletido e irracional da condição humana, e nos coloca como vítimas de uma 

subjetividade essencialmente determinada pela cópia ou reprodução do 

comportamento alheio sem que haja sequer uma causa ou estímulo para que seja 

disparado; contudo, Sorowiecki explica que a resposta destes pedestres não é sem 

sentido, irrefletida ou condicionada, tampouco que o crescente arrebanhamento seja 
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demonstração de apassivamento. Todos que pararam para buscar algo no céu 

exerceram um comportamento bastante sofisticado e fulcral para nossa própria 

sobrevivência como espécie: a capacidade de interpretar signos correta e 

constantemente; ao observar uma pessoa dirigir sua atenção para algo, interpretamos 

(ou assim deveríamos) que alguma coisa aconteceria naquela direção, e que isso 

poderia nos afetar; ao observarmos um grupo grande de pessoas dirigindo sua atenção 

par algo, interpretamos que alguma coisa definitivamente acontece naquela direção, e 

que ela provavelmente irá nos afetar. Mesmo na ausência de um som, uma mudança 

ambiental ou um estímulo latente e explícito, a sutil mudança do olhar em alguém é 

suficiente para que nossa mente considere hipóteses e busque respostas. O 

experimento circunscreve precisamente a capacidade de interpretação do signo 

indicial, onde a mudança do foco e da atenção alheia nos dá indícios que algo 

importante – a consequência da mudança – é eminente. Estatisticamente, quanto 

maior o número de pessoas, mais significativo é o indício.  

Para o autor, os resultados do experimento só demonstram que queremos 

aprender com a experiência do outro; que ao observarmos uma multidão dando sua 

atenção para algo no céu, desejamos aprender o que pode ser tão importante para 

cativá-los, para nos tornarmos capazes de indentificá-lo, nós mesmos; desejamos 

adquirir, no âmbito individual, a experiência e inteligência coletivas.  

 Não há uma resposta fácil sobre o jogo e forças sociais circunscrevendo 

indivíduos e grupos, e portanto nos seria igualmente impossível fazer um julgamento 

sobre a questão no âmbito dos usos e experiências sobre as mídias interativas. O que 

cabe é observar a importância deste jogo sobre as práticas da intuitividade mediática 

não só sobre o fator coletivo versus individual mas também entre diversidade versus 

conveniência. A força das expectativas do grupo é muito forte, seja ela boa ou ruim, 

signifique uma sujeição ou não. A intuitividade não é produto apenas do que existe 

concretamente no uso, mas de um ideário que pode nos levar a considerar intuitivo 

algo está na direção oposta, desde de que a adoção integral do objeto em questão 

possa trazer um conforto coletivo e um padrão comum de uso, compartilhado e 

compreendido por todos. Em suma, identificamos aqui um dos critérios norteadores 

da intuitividade: aquilo que faz sentido para o grupo, se torna mais intuitivo.  
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3.3 Psicologia da interação 

 Consideremos a figura 19 a seguir, capturada de um teclado de computador 

com funções integradas ao sistema operacional capazes de ativar recursos como 

aumentar ou diminuir o volume, abrir pastas de uso cotidiano, a coleção de fotografia, 

emails, o navegador web, assim como controlar a música, ativar uma calculadora ou 

ligar e desligar o equipamento.  

 

Figura 19: foto de teclado com funcionalidades estendidas. 

Todas as funcionalidades disponíveis são realmente úteis para o uso diário, e 

estão mapeadas ao longo do equipamento de maneira clara e prática, deixando cada 

recurso a um toque de distância. Podemos inferir inclusive que as dimensões dadas 

aos botões de volume e sua localização central combinam perfeitamente com a 

importância deste controle e a tentativa de realizar um reforço sobre a lembrança (o 

conceito de memorability
79

 nos princípios da usabilidade) para que esteja facilmente 

acessível caso sons indesejáveis ou excessivos irrompam no ambiente. 

Ainda que ninguém discorde que este equipamento torne o uso de um 

computador mais simples, estes botões são raramente utilizados. Curiosamente, 

mesmo com ele, o rompante sonoro de um vídeo executado em segundo-plano 

continua provocando desespero instintivo nos usuários em busca do controle de 

volume na barra de tarefas do sistema operacional, acionado através do mouse. Se a 

praticidade das teclas não está sendo percebida, a explicação, a partir do que discute 

John Maeda, é que “A simplicidade consiste em subtrair o óbvio e acrescentar o 
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 Sobre o conceito de memorability: “Information is in the world. Much of the information a person 

needs to do a task can reside in the world. Behavior is determined by combining the information in 
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informação que uma pessoa precisa para realizar algo está contida no próprio mundo. Comportamentos 

são determinados pela combinação da informação na memória (na cabeça) com a informação no 

mundo.] (NORMAN, 1988:55) 
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significativo.” (MAEDA, 2007:89). Estes botões, por mais úteis e óbvios que sejam, 

não conseguem adquirir significação ou importância de uso para os usuários, e 

acabam sendo considerados excessos do próprio teclado, e assim, descartados. 

Percebemos com um exemplo tão simples, o quanto da intuitividade está diretamente 

relacionada às práticas de produção de sentido. Com ênfase, somos verdadeiras 

máquinas de produzí-lo:  

"numerosas experiências mostraram que somos 

obrigados a compreender o sentido de uma frase que 

ouvimos. É impossível considerá-la apenas como 

barulho. Acontece o mesmo em relação à leitura. Nós 

somos incapazes de olhar uma linha impressa como uma 

seqüência de manchas prestas. Somos obrigados a ler." 

(LÉVY, 1993:165) 

À princípio, recursos que trouxessem praticidade ou simplicidade deveriam 

tornar a mídia interativa mais intuitiva, facilitando processos. Se fosse possível 

reduzir os princípios de usabilidade a uma regra de ouro, ela seria: faça do uso algo 

mais simples. Esta é uma fórmula implícita nos estudos de usabilidade desde as 

primeiras publicações sobre o tema, por Don Norman e Jakob Nielsen nas décadas de 

1980 e 1990, respectivamente. Mas a simplicidade, perdoe-se o trocadilho, nunca é 

tão simples. 

Um primeiro questionamento filosófico poderia ser buscar uma definição 

conceitual ou formal sobre o que é a simplicidade. Esse seria um esforço vão, pois 

trata-se de uma posição relativa: 

"Sem o contraponto da complexidade, não somos 

capazes de reconhecer a simplicidade quando a vemos. 

Nossos olhos e sentidos acendem-se, e às vezes se 

apagam, sempre que experimentamos diferenças. [...] 

Simplicidade e complexidade necessitam uma da outra. 

Quanto mais complexidade houver no mercado, mais 

essa coisa mais simples se destaca." (MAEDA, 

2007:45) 

Da mesma forma que conceitualmente nos encontramos em um jogo de 

espelhos ao tratar da simplicidade, concreta e materialmente (nas formas visuais, nas 

operações gestuais de mídias interativas, no uso de equipamentos mais diretos e 

imediatos como telas sensíveis ao toque) recairemos na mesma relação. Um jogo do 

videogame “Nintendo Wii” pode nos parecer radicalmente simples por ser controlado 

através dos sensores de movimento no joystick, mas é sofisticado e confuso se 

comparado à simplicidade do videogame “Atari” da década de 1980, cujo joystick se 
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reduzia a uma barra de direção e um único botão. Para um adolescente do século XXI, 

a extensa lista de comandos presentes no joystick do “Playstation 3” e a guerra de 

informações tentando chamar sua atenção no vídeo são uma interação simples. 

Curiosamente, estes garotos e garotas acabam sem reação quando postos a frente de 

um equipamento vintage como o “Atari”, onde parte dos botões para iniciar o jogo ou 

alterar as suas condições ficam no próprio console (e não no controle), e cuja 

operação precisa ser realizada com o reduzido conjunto de operadores. 

 

Figura 20: ilustração comparativa dos joysticks dos videogames posteriores a 2005 

(“Nintendo Wii” e “Playstation 3”), e seus antecessores da década de 1980 (“Atari 

2600” e “Nintendo 8-bits”). 

 O par “Wiimote” e “Nunchuck” (partes que compõem o joystick do 

“Nintendo Wii”) ocultam, pela sua limpeza e simplicidade plástica, a complexa 

operação que se processa para capturar o movimento do usuário e transmití-lo, sem 

fios, para o videogame, e a quantidade de formas e modos
80

 de operação. O inverso 
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 Nos primórdios da computação, toda interface possuía “modos”; havia inicalmente o “modo” texto e 

o “modo” gráfico; este mecanismo taxonômico de operação e uso se estendeu para o “modo” de edição, 

o “modo” de visualização, e tantos outros “modos” possíveis que organizavam as maneiras de uso. As 



 

 136 

muitas vezes também acontece, como é o caso da Figura 21: uma placa montada sobre 

os terminais telefônicos da Universidade de Michigan na década de 1980, apresentada 

por Don Norman. As instruções – confusas e intrincadas – tentavam instruir usos 

avançados do sistema de telefonia dificultados por uma interface simples demais para 

esta possibilidade de utilização. 

 

Figura 21: placa de instruções instalada sobre os terminais telefônicos da 

Universidade de Michigan, explicando operações como transferências de ligações, 

atendimento de ligações durante chamada e outros recursos.  

In NORMAN, Donald: The psychology of everyday things. New York: Basic 

Books, 1988. Pg. 7. 

                                                                                                                                                               
janelas e interfaces gráficas se tornaram “um modo de representar modos – e, mais importante, uma 

maneira de alternar entre modos. A janela do nível superior representaria o modo ativo [...] enquanto ao 

lado dela uma janela não ativa nos atrairia para outro modo [...], e embaixo dessas duas janelas uma 

outra se esconderia, oferecendo-se para editar um documento no processador de texto. Poderíamos 

transitar entre os modos sem esforço, clicando na janela apropriada. A solução foi tão bem-sucedida, na 

verdade, que toda a idéia de ‘modos’ caiu no esquecimento no linguajar corrente da computação, 

substituído por ‘janelas’. Essa transição de modos para janelas representou um avanço espetacular na 

facilidade de uso – tão espetacular, de fato, que agora é difícil imaginar um mundo digital sem janelas.” 

(JOHNSON, 2001:63). 
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Figura 22: o estreito e extravagante “Nokia 7280” com sua interface de jog dial 

“Navi-Spinner” para navegar entre contatos e números de telefone.  

Fonte: Wikipedia. Disponível em <http://en.wikipedia.org/wiki/Nokia_7280> 

acessado em 01/05/2013. 

A redução do número de botões, provavelmente por economia na produção 

do circuito impresso ou para simplificar suas conexões internas, contavam com a 

decodificação das instruções pelo próprio hardware. Para a eletrônica e o software 

embarcado em seus microchips, a origem e configuração do sinal (apertar um botão 

específico para a função, ou um conjunto em seqüência) é irrelevante. Mas para o 

usuário, realizar este procedimento é uma tortura. Claramente, o foco dado na 

construção desse sistema não está no usuário, muito menos na simplicidade de sua 

operação, mas sim na sua engenharia e produção. A mesma situação pode ser 

observada em um aparelho lançado pela finlandesa Nokia, dominante no mercado 

mundial de telefonia celular até meados de 2010, o “Nokia 7280” (retratado na figura 

22), que abandonou um teclado numérico por uma interface de jog dial [interface 

giratória] semelhante à dos “iPods” da Apple, resultando em um design simplificado e 

extraordinário para aparelhos celulares. O efeito de simplicidade que a empresa 

americana conquistou à partir deste tipo de solução não se repetiu com sua concorrente 
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escandinava. Inserir nomes e números através do jog dial era uma tarefa exaustiva, 

lembrando também que, na época, estes equipamentos não se conectavam
81

 com 

computadores para intercâmbio de informações. 

John Maeda estabelece nove leis para construir a simplicidade em objetos do 

uso cotidiano. Originalmente cria dezesseis, mas no espírito de simplificar tudo, 

inclusive suas próprias categorias, acaba sintetizando todas as regras para apenas nove. 

As técnicas para simplificação vão de reduzir as interações e os aspectos, organizá-los, 

eliminar o tempo e o esforço gasto para lidar com eles, criar o sentido de 

confiabilidade e confiança, coloca-los em contexto, dentre algumas outras questões, 

mas mesmo Maeda faz questão de frisar na nona regra (batizada de “Fracasso”), que 

invariavelmente o esforço em simplificar o mundo irá falhar, pois nem tudo consegue 

ser simplificado, ainda que a tentativa seja valiosa e possa ser futuramente aproveitada 

de outras maneiras.  

Para ele, quando todas as nove regras falham, uma única premissa pode 

indicar o que fazer, que resumidamente é: "Atingir a clareza não é difícil. [...] O 

verdadeiro desafio é alcançar o conforto." (MAEDA, 2007:71). Quase todos os 

exemplos dados até então ignoram esta condição, exceto pelos joysticks do “Nintendo 

Wii” e do “Playstation 3”, ambos bastante confortáveis para o uso e manejo, 

mesmoquando a mídia em si e os recursos presentes são de extrema complexidade. O 

exemplo que o autor usa para explicar sua conclusão é mais delicado: ele fala sobre 

um amigo que recebeu de seu oncologista a notícia de possuir um câncer terminal. 

Maeda explica que dar esta notícia de forma clara e compreensível é muito fácil, como 

feito pelo oncologista; mas o resultado quando comunicada desta forma é 

desnorteador. O paciente em questão não sabia se tinha compreendido realmente o que 

estava acontecendo. Somente na presença da família (e sem o linguajar estreito e 

objetivo do médico) acabou entendendo sua situação. Trajédias à parte, o ponto 

defendido por Maeda é que o sentimento de simplicidade está mais associado a 

sensação de conforto do que à simplificação material ou conceitual dos objetos e 

interações. 
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Sua proposição inaugura uma análise totalmente inovadora que poderíamos 

chamar de psicologia da interação. O problema central que – acidentalmente? – 

identifica é: como fazer um usuário se sentir ajustado e confortável perante o uso das 

mídias e suas interações? Esta forma de pensar está igualmente amparada nas 

proposições de Norman: “produtos e sistemas que fazem com que você se sinta bem, 

são mais fáceis de lidar” (NORMAN, 2004:30).  

Antes de prosseguir, ao falar-se de uma psicologia da interação, é preciso 

reforçar que não lidamos com um paciênte: nosso objeto é o usuário, e termos como 

“ajustamento” ou “conforto” não devem ser postos como produto de uma terapia para 

inserí-lo em um mundo interativo e digital (mesmo que essa seja a prescrição de 

alguns pensadores dedicados ao tema da inclusão digital). Não há nada de errado com 

o usuário que não se sente confortável ou ajustado em relação ao uso destas mídias, 

ainda que para os mais imersos e habitués (para não usar também o termo “viciados”), 

pareçam sujeitos alienados ou fora de sintonía com o mundo contemporâneo. Há um 

grande risco nesta proposição, quando mal interpretada, de incitar uma psicologização 

(ou medicalização) do usuário, transformado em um doente ou incapaz, como se fosse 

ele o elemento inadequado no processo e, consequentemente, um objeto de interdição 

(nas mesmas bases que Foucault descreveu a medicalização do louco e do desviante na 

sua “História da loucura”
82

). Ao contrário, o ajuste ou conforto – a terapia – deve ser 

aplicada à mídia, esta sim alienada e fora de sintonía com o mundo contemporâneo e 

as práticas e usos efetivos (não idealizados) dos sujeitos.  

Fazê-lo sentir-se bem, mesmo que de antemão saibamos não ser uma meta 

possível para a totalidade de usuários e usos, em vista até das próprias pluralidades e 

diversidades em ambos (mídias e usuários), deveria ser o farol indicador do caminho 

para projetistas de mídia interativa. Este é o mantra dos profissionais de user 

experience [experiência do usuário] (UX), mesmo quando fracassam em suas 

empreitadas. Jesse James Garrett, o autor mais conhecido no campo, reitera o princípio 

para os que o lêem: 

“The biggest reason user experience should matter to 

you is that it matters to your users. If you don’t provide 

them with a positive experience, they won’t use your 

product. And without users, all you’ve got is a dusty 

Web server (or warehouse full of products) somewhere, 
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idly waiting to fulfill a request that will never come. For 

the users who do come, you must set out to provide them 

with an experience that is cohesive, intuitive, and maybe 

even pleasurablean experience in which everything 

works the way it should. No matter how the rest of their 

day has gone.” [a maior razão pela qual user experience 

importa para você é que ela importa para seus usuários. 

Se você não lhes prover com uma experiência positiva, 

eles não usarão seu produto. E sem usuários, o que lhe 

sobre é um servidor empoeirado (ou um depósito cheio 

de produtos) em algum lugar, ocioso, aguardando para 

responder a uma solicitação que nunca irá chegar. Para 

os usuários que de lhe façam uso, você precisa garantir-

lhes uma experiência que seja concisa, intuitiva, e 

confortável, na qual tudo funcione a seu favor. 

Independente de como suas jornadas diárias tenham 

sido.] (GARRETT, 2011:17). 

 Construir esta experiência prazeirosa, agradável, e a sensação de que tudo se 

comporta da maneira como deveria (sem erros, problemas, interrogações 

incompreensíveis, ou descaminhos) é equivalente à proporcionar o máximo de 

conforto possível, para o autor. A forma de fazê-lo não significa buscar a 

simplificação, como propõe Maeda. “The concept of user-centered design is very 

simple: Take the user into account every step of the way as you develop your product. 

The implications of this simple concept, however, are surprisingly complex.” [O 

conceito de design centrado no usuário é muito simples: leve o usuário em 

consideração em cada passo pelo caminho de desenvolvimento de seu produto. As 

implicações deste conceito simples, contudo, são surpreendentemente complexas] 

(GARRETT, 2011:17). Este tipo de experiência (assim como o sentimento de 

simplicidade), produzem significações. Produzem algo que é significativamente 

simples, significativamente confortável: uma experiência cuja ordem e organização 

estão submetidas à produção de sentido e às trocas que o usuário deseja estabelecer 

com a mída; sujeitdas também ao comportamento que funcione fluidamente, e que 

permita a ele, usuário, agir de forma espontânea. Muitas vezes, a ortodoxia da 

simplicidade e da objetividade atravessa como um trator as relações humanas, 

perfeitamente ilustrado pelo paralelo feito por Steven Johnson com a intervenção do 

barão Haussmann – conhecido como o artista demolidor – e seu plano de reformação 

urbana sobre a Paris antiga: 

 “As estreitas e tortuosas ruas laterais de Paris até o final 

do século XIX (ainda visíveis em parte do Quartier 

Latin e do Marais) invocavam uma escala humana de 

vizinhanças e contatos face a face, mais uma vida de 

aldeia que de uma grande metrópole. (A superpopulação 



 

 141 

criava também problemas de saúde pública, é claro, 

como na epidemia de cólera de 1832.) A cidade possuía 

uma qualidade improvisada, orgânica: ruas se 

enroscavam ao acaso umas nas outras, bairros se 

desenvolviam imprevisivelmente. Havia algumas 

magnificentes exceções a isso, construções ou 

ambientes públicos planejados por príncipes ou 

sacerdotes, mas em sua maior parte a cidade era uma 

grandiosa celebração da auto-organização, um projeto 

traçado por milhões de decisões locais, de pequena 

escala, sem nenhum plano mestre à vista. Esse princípio 

de auto-organização implicava uma compreensão muito 

específica do que vem a ser urbanismo. A cidade era 

vista como um sistema movido de baixo para cima, 

criado a partir dos incontáveis atos diários de indivíduos 

que seguiam suas rotinas: trocar, conversar, construir, 

improvisar. Se aquelas ruas tortas de Paris eram a 

corporificação dessa mentalidade auto-organizada, o 

romance era seu reflexo. (Flaubert e Balzac se apoiaram 

persistentemente, em seus enredos, no artifício de fazer 

um personagem topar com outro por acaso na rua – isso 

tem o mesmo tipo de estatura canônica que a troca de 

tiros na rua principal nos bangue-bangues italianos e nos 

filmes de John Ford.) Mas esse modelo espacial 

particular da cidade tinha seus adversários. Quando o 

primeiro grande planejador urbano, o barão Haussmann, 

pôs abaixo esses bairros mais antigos para construir os 

grandes bulevares da Paris moderna, suas equipes de 

operários destruíram mais do que meros prédios. 

Destruíram também um modo, com longa tradição, de 

conceber o funcionamento das cidades. Enquanto os 

parisienses mais velhos viam as ruas como um meio de 

facilitar os encontros aleatórios, casuais, da vida 

pública, Haussmann as concebia em termos puramente 

funcionais: primeiro, como um meio de transportar 

pessoas de um lugar para outro tão eficientemente 

quanto possível, segundo, como um tributo épico a seu 

patrão, Napoleão III. [...] No século XX, a visão da vida 

urbana de Haussmann se tornou senso comum.” 

(JOHNSON, 2001:50) 

Nas mídias interativas, vemos a reprodução deste mesmo funcionalismo 

objetivo, comprometido estritamente com a eficiência de uso, tentando enquadrá-las 

apenas como infra-estrutura para práticas consideradas mais importantes, 

completamente insensível ao quão significativa esta dita infra-estrura é para as 

mesmas, especialmente àquelas que buscam enaltecer. A simplicidade, para este tipo 

de pensamento, é posta como uma ferramenta conceitual como os grandes eixos 

viários de Paris, para que possam ser qualificados como suportes à outras atividades, e 

dessa forma, passarem desapercebidos (já que deveriam ser insignificantes). 

“The US-based Educause Center for Applied Research 

(ECAR) conducts annual studies of undergraduates and 

information technologies (starting 2006). In its 2008 

report of findings, a quote from one of the teenage 



 

 142 

respondents is used as illustrative of the broader trends 

borne out of the data: ‘I don’t look at it as ‘getting on 

the Internet.’ The Internet is a part of life. It’s a 

lifestyle.’” [A instituição americana “Educause Center 

for Applied Research (ECAR)” conuz estudos anuais 

com secundaristas e tecnologias de informação (desde 

2006). Em seu relatório de 2008, usam uma citação de 

um dos adolescentes pesquisados como indicativo de 

tendências em um quadro maior de descobertas: ‘eu não 

vejo isso como ‘entrar na Internet’. A Internet é parte da 

vida. É um estilo de vida’.] (DEUZE, 2009:17) 

Deuze entende que mídia e sociedade, ou que a mídia e nossos costumes, 

hábitos e práticas individuais, não possam mais ser dissociados. Sua visão é ímpar 

para esclarecer como as demandas do usuário, as formas como ele deseja operar e 

interagir com a mídia, e a maneira como ele a vê – perspectiva que Johnson chama de 

relação bottom-up [de baixo para cima] – precisam estar à frente do esquadrinhamento 

realizado pelos princípios de usabilidade orientados para a funcionalidade e a 

eficiência,  sobretudo. Parece prioritário o desenvolvimento de uma relação mais 

orgânica com este tipo de mídia (ao menos, para que nos seja mais intuitiva) para que 

se desenvolvam nela os encontros inesperados, a casualidade, ou mesmo a experiência 

de descoberta. É através deste tipo de uso que emerge uma relação de significação 

entre a mídia e o sujeito, assim como o sentido de algo familiar, próximo, confortável 

e ajustado, mesmo quando alguma desordem está presente ou que alguns 

procedimentos não sejam lá os mais convenientes. 

O pensamento de Christopher Alexander, especialmente o que construiu em 

“Timeless way of building”
83

 contribui imensamente para se trablhar neste 

ajustamento e na construção do conforto de uso da mídia interativa; sua pertinência se 

dá por ter enfrentado exatamente o mesmo problema (no âmbito urbano e 

arquitetônico): como tornar espaços mais convidativos para que usuários se sintam à 

vontade e permaneçam neles, em uma relação orgânica, como se também fizessem 

parte dali. É nítido que a esterilidade, a perfeição plástica, a neutralidade ou a 

impessoalidade – formas como a idéia de simplicidade acabou diversas vezes 

implementada – não ajudam nesse quesito. Muitos designers podem recorrer desta 

formulação, afirmando que tais qualidades e a limpeza absoluta de traços e formas são 

convidativos e amplamente usáveis, apoiando-se para isso no sucesso de produtos e 

mídias minimalistas. Mas esta mesma estética do vazio que produz um design 
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irretocável, oferece um verdadeiro terreno baldio para a imaginação, como explica 

Maeda: “o ‘espaço em branco’ – essencialmente todas aquelas áreas vazias da página 

que rodeiam o texto. Tais superfícies são um convite para o caos, da mesma forma 

que uma prateleira em casa é depósito de moedinhas, chaves e assim por diante.” 

(MAEDA, 2007:54). A prateleira vazia que acaba virando depósito de qualquer objeto 

é a ocupação do espaço e dos mobiliários pelas pessoas, e dessa forma, o convite à 

construção de hábitos e significações neles (com eles, e através deles) que não foram 

determinadas pelo seu projeto ou por sua forma, mas pelos usos e o acontecimento. O 

“espaço em branco” no layout do design gráfico, ou o vazio dos objetos e mídias 

minimalistas oferecem a mesma possibilidade. 

  O objetivo máximo de um profissional de design pode ser eliminar qualquer 

tipo de ruído, excesso, ambiguidade, sujeira ou imperfeição, e impor um rigor formal 

e estrutural impecável para seu produto – eles são de fato treinados para fazê-lo – mas 

isso também ignora princípios basais presentes nos processos de comunicação. A 

efervessência das trocas e interações entre os sujeitos, incluindo nelas precisamente as 

dissonâncias, arbritariedades, os equívocos, a imprecisão das mensagens e dos 

significados, fazem delas mais humanas e orgânicas: são ao mesmo tempo ineficientes 

(para um purismo funcional), e extremamente ricas (virtualmente, potencialmente). 

William Gibson, escritor de ficção cientifica citado de forma recorrente por filósofos 

e antropólogos da cibercultura, faz uma constatação importante nesta mesma direção: 

“A rua descobre seus próprios usos para as coisas – usos que os fabricantes nunca 

imaginaram”
84

. 

Também é preciso considerar que os valores de adequado, confortável ou 

ajustado, variam de cultura para cultura. Aquilo que é agradável em um momento 

pode tornar-se desagradável, noutro. Juízos condicionados a cultura estão sujeitos as 

suas mudanças, e implicam certo dinamismo nas mídias e produtos projetados para 

causar conforto e proximidade; dentro desta perspectiva, não há uma solução 

definitiva e unânime que sobreviva intacta às intempéries. É preciso que sejam 

constantemente revisitados para permanecerem dialogando com a cultura de seus 

usuários, e pertencendo ao seu universo de significação. É um jogo, como bem coloca 

Roy Wagner: 
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"seu ato 'seguro' de tornar o estranho familiar sempre 

torna o familiar um pouco estranho. E quanto mais 

familiar se torna o estranho, ainda mais estranho 

parecerá o familiar. É uma especie de jogo, se quisermos 

- um jogo de fingir que as idéias e convenções de outros 

povos são as mesmas (num sentido mais ou menos geral) 

que as nossas para ver o que acontece quando 'jogamos 

com' nossos próprios conceitos por intermédio das vidas 

e ações de outros. À medida que o antropólogo usa a 

noção de cultura para controlar suas experiências em 

campo, essas experiências, por sua vez, passam a 

controlar sua noção de cultura. Ele inventa 'uma cultura' 

para as pessoas, e elas inventam 'a cultura' para 

ele." (WAGNER, 2009:57) 

Muito do esforço em criar uma mídia agradável e receptiva depende do 

entendimento de questões psicológicas do usuário, de forma específica e localizada, 

como também em relação a questões mais amplas e gerais. Para que se torne dinâmica 

e atual, é preciso que abarque e responda ao imaginário que se faz sobre ela. Este, por 

sua vez, é imprevisível e alavancado por nossas pulsões; é capaz de produzir 

sensações e pensamentos, como o relatado por Maeda: 

"Quando a Apple costumava investir em pesquisa, fez 

uma experiência em que se atribuía a um usuário uma 

tarefa que exigia um tempo significativo de 

processamento. Eles descobriram que quando um 

mostrador gráfico de progresso - ou uma 'barra de 

progresso' - era exibido, o usuário tinha a impressão de 

que o computador executava a tarefa em menos tempo 

do que quando nenhuma barra de progresso era exibida." 

(MAEDA, 2007:27) 

A intensa produção de significação de nosso imaginário acaba construindo sentidos e 

impressões como esta, ao entrar em contato com estímulos tais como uma barra 

gráfica de progresso – é o desejo de um tempo mais curto se sobrepondo à realidade 

do tempo sensível. Ninguém conseguiria prever sentidos sendo atribuídos desta 

maneira, e certamente as barras de progresso não foram projetadas para causar tal 

impressão. Um amplo programa de pesquisa empírica poderia identificar outras 

questões imponderáveis, mas dificilmente haveria garantias de que seus efeitos 

permaneceriam contundentes em gerações futuras ou frente as mutações culturais.  

 Onírica, lúdica ou fantástica, a imaginação é pura indeterminação. Lidar com 

ela, é lidar com o desejo, e todos os aspectos próprios da ontologia humana. Ela recria 

a realidade, a experiência e as expectativas, com a intensidade das pulsões, e segundo 

Castor Bartolomé Ruiz, constitui-se como um poder de “criar além do já existente. A 

mera lógica racional reproduz e combina logicamente o existente, mas o poder de 
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criar o diferente – algo que não existe nem se deduz ou induz do já dado – reside na 

potencialidade criadora do imaginário.” (RUIZ, 2003:50). Se a dedução é o 

“raciocínio que examina o estado de coisas colocado nas premissas, que elabora um 

diagrama desse estado de coisas, que percebe, nas partes desse diagrama, relações não 

explicitamente mencionadas” (PIERCE, 1977:5), e a indução o “raciocínio que adota 

uma conclusão como aproximada por resultar ela de um método de inferência que, de 

modo geral, deve no final conduzir a verdade” (PIERCE, 1977:6), o imaginário 

recusa-se a qualquer uma delas, e opera com a simples suposição, ou fabulação livre e 

aberta sobre os pressupostos do mundo (o “já dado”); ele é nosso investimento 

próprio sobre o mundo; nossa parte individual e particular que impregna a malha 

simbólica. 

A imaginação pode existir fora da razão, e como uma força criadora que se 

alimenta dos ansejos por prazer, harmonia e felicidade nunca satisfeitos
85

, impede que 

sejam eliminadas a imprecisão, o ruído, a ambiguidade ou a contradição do processo 

de significação ou da própria comunicação;  

“Dickens viu as fábricas de Manchester como selvas 

mecânicas, povoadas por ‘serpentes de fumaça’, e uma 

máquina a vapor lhe parecia ter uma ‘cabeça igual à de 

um elefante’. Thoreau especulou sombriamente sobre 

‘aquele diabólico Cavalo de Ferro’ que cruzava a 

paisagem dos Estados Unidos, enquanto Thackeray 

imaginava o sistema ferroviário britânico como artérias 

que percorriam o corpo político” (JOHNSON, 2001:18) 

É graças à ela que somos incapazes de processar signos como se fôssemos máquinas 

ou computadores, como esperavam os pensadores da cibernética. Para Deleuze, “O 

sentido está sempre pressuposto desde que o eu começa a falar; […] sendo dada uma 

proposição que designa um estado de coisas, podemos sempre tomar seu sentido 

como o designado de uma outra proposição.” (DELEUZE, 1998:31). 

Projetistas de mídia precisam cuidar de seus usuários, e seus cuidados nunca 

devem tomá-lo como uma simples máquina de usar objetos: mecânica, processual, 

irredutível e livre de quaisquer fissuras e conflitos.  
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“Nossa psicologia intuitiva precisa super que as outras 

pessoas têm crenças e desejos; não podemos sentir uma 

crença ou desejo na cabeça de otura pessoa do mesmo 

modo como sentimos o cheiro de uma laranja. Se não 

víssemos o mundo social através das lentes dessa 

suposição, seríamos como o robô Samaritano I, que se 

ssacrificava por um saquinho de caroços de lima, ou 

como o Samaritano II, que se jogava na água em 

benefício de qualquer objeto com uma cabeça 

semelhante à cabeça humana, mesmo se ela pertencesse 

a um grande brinquedo de corda. (PINKER, 2008:41) 

Considerá-lo um ser complexo, numa perspectiva mais geral, é reconhecer sua própria 

capacidade de instituir sentido ao mundo e, em contrapartida, oferecer-lhe espaços e 

possibilidades para que o faça. Entendê-lo como um ser desejante, e não um refém de 

interações dadas nas quais deve apenas saber ler as direções (que precisam ser cada 

vez mais fáceis) e pôr-se no caminho traçado. Ele é capaz de traçar seus próprios, ou 

perder-se intencionalmente, saiba-se. “O cérebro fornece as informações que estão 

faltando” (PINKER, 2008:39), ele preenche lacunas com invenções ou deduções. 

 No fundo, a boa usabilidade não é resultante da construção de objetos que 

simplifiquem o uso por seu desenho ou engenhosidade, mas daqueles que permitam 

ser ocupados e colonizados pelas pessoas; por suas diversidades de visões e práticas 

(efetivas ou potenciais, reais ou imaginárias); ou mesmo daqueles capazes de inspirá-

las. Bem mais grave que um design despreocupado com o usuário, é um que, 

aparentemente centrado nele, coloca de fato um robô em seu lugar. 

3.4 Inteligências artificiais 

A centralidade do usuário e de suas experiências é indubitável para entender 

usos de mídia interativa (e o que nela se institui como intuitividade), mas eis que 

surgem, graças aos avanços tecnológicos e científicos, agenciamentos maquínicos 

capazes de deslocar sua importância: se ainda não há, nem através dos experimentos 

de computação quântica, um processamento capaz de emular ou se aproximar de 

nossa capacidade de pensar, existem ao menos esforços nesta direção que podem ser 

parcialmente úteis e aplicáveis para nosso mundo e práticas cotidianas. 

A pesquisa cerca do pensamento artificial não deve ser subestimada, ainda que 

possa parecer assunto para filmes de qualidade questionável. Em referência ao 

sociólogo portugês Hermínio Martins, responsável por dividir as tecnociências em um 
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pensamento fáustico (aquelas que buscam investigar e superar o que nos cria como 

entes vivos, e portanto anular a própria morte), e o pensamento prometeico (aquele 

que acredita na existência de limites para a tecnociência, e que há lugares onde o 

homem não tem permissão para interferir), Laymert Garcia dos Santos afirma: 

“Martins considera que a teoria da Singularidade não é simplesmente ciência, mas 

ciência cibernetizada por uma metafísica da informação; [...] a tecnociência vem 

concretizando essa metafísica, inscrevendo-a no chamado mundo real, tornando-a 

realidade” (SANTOS, 2008:55). Singularidade, é o conceito criado pelo engenheiro 

norte-americano Ray Kurzweil, pelo qual afirma que em breve, decifrado o código da 

vida, seremos capazes de abandonar nossos corpos físicos em pról de uma nova forma 

de existência. Ao mesmo tempo que soa apocalíptico, Kurzweil, em um constante 

exercício de futurologia, vem prevendo assertivamente todos os avanços tecnológicos 

pelos quais passamos nos últimos quarenta anos. Autor polêmico – muitos acreditam 

que seus escritos são apenas ficção em um estado quase senil – é um matemático 

brilhante, e como inventor é responsável por inúmeras tecnologias e patentes, como o 

reconhecimento de caracteres em imagens (OCR) que nos permite retornar ao formato 

de texto imagens de documentos escritos, a síntese e reconhecimento de voz, que 

permitem tanto o reconhecimento por software do que falamos quanto a reprodução 

da fala por um computador, assim como diversas técnicas relacionada ao 

processamento de largos montantes de dados estatísticos. Muitos cientistas de 

computação, engenheiros mecatrônicos e biocientistas têm se dedicado a cumprir a 

profecia da Singularidade: 

“pesquisadores da IBM, em colaboraçãoo com a École 

Polytechinque Fedérale de Lausanne, Suíça, tentam 

reconstruir o sistema nervoso de um mamífero com todas 

suas ligações neuronais, por meio de uma sequência de 

computadores conectados. A primeira fase do projeto 

comprovou que criar simulações precisas do 

comportamento de neurônios de mamíferos via 

engenharia reversa é possível, embora muito dispendioso 

em termos de processamento computacional. A próxima 

fase almeja reconstruir a coluna neocortical do cérebro 

de um rato de duas semanas de vida, contendo 50.0000 

neurônios e 30 milhões de sinápses. Paralelamente, outro 

experimento tenta simular apenas um neurônio em nível 

molecular/genético, isto é, reconstituir todo o processo 

físico-químico que faz uma célula neuronal e seus 

neurotransmissores funcionarem, cujo sucesso poderia 

levar à construção de neurônios artificiais. No website do 

experimento, uma das perguntas mais frequentes é: ‘Isto 

irá adquirir consciência?’, e a resposta dos 

pesquisadores: ‘Não sabemos.’” (RANOYA, 2011:229). 
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A atual discussão sobre uma consciência alienada da materialidade do corpo e a 

promiscuidade entre os mundos artificial e humano se desenvolve por pensadores do 

pós-humanismo a citar o próprio Hermínio Martins, assim como os filósofos Slavoj 

Žižek, em seu texto “Órgãos sem corpos: Deleuze e conseqüências”
86

, Francis 

Fukuiama, e seu “Nosso futuro pós-humano”
87

, Paula Sibília, autora de “O homem 

pós-orgânico: corpo, subjetividade e tecnologias digitais”
88

 e Peter Sloterdijk, acusado 

de facista injustamente por Jürgen Habermas por seu texto “Regras para o parque 

humano – uma resposta a carta de Heidegger sobre o humanismo”
89

, onde aponta o 

início do deste campo nas cartas do filósofo alemão Martin Heidegger sobre o 

humanismo, envolvendo também Nietzsche com seu “Assim falou Zaratustra”
90

.  

Estas discussões filosóficas lidam com questões importantes sobre o homem e 

a sociedade, mas nosso interesse, nesse momento, reside apenas nas relações homem-

máquina em seus termos mediáticos. Nelas, ainda serão necessárias décadas – no 

mínimo – para que possamos realmente cogitar o relacionamento com um pensamento 

artificial, mas no ínterim, respostas, comportamentos e interações entre nós e alguns 

softwares ou hardwares já contam com alguma inteligência artificialmente 

implementada (incluindo as invenções de Kurzweil). Félix Guattarri afirma que 

“Agora é a máquina que irá ficar sob o controle da subjetividade, não de uma 

subjetividade humana reterritorializada, mas de uma subjetividade maquínica de um 

novo gênero.” (GUATARRI, 1993:186), que glossa com os processos de 

uniformização que já descrevemos, e as inscreve também neles. Em um mundo onde 

mídia e sociedade se mesclam quase indistintamente, e cuja subjetividade conspira 

com processos de devires maquínicos, “Facebook”, “Twitter” e tantos outros sistemas 

interativos não são meramente ferramentas de uso pessoal para comunicação, e sim 

agentes facilitadores da sociabilidade e da produção de subjetividade.   

Há um longo percurso, ao contrário do que imagina Guattarri, para chegarmos 

aos equipamentos pensantes, capazes de tomar decisões ontologicamente, ou emular 

uma consciência, e permanecemos ainda restritos a reprodução de dinâmicas mais 
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primárias e mecânicas da nossa mente e sua lógica de operação. Isso se observa 

quando acessamos uma loja on-line como a “Amazon”, e não só somos recebidos com 

indicações de livros e produtos que estão definitivamente em nosso horizonte de 

interesse, como ao selecioná-los para serem comprados, somos surpreendidos com 

indicações consideravelmente precisas sobre outras opções, também relevantes. Como 

a “Amazon” sabe o que nos interessa? Como é capaz de antever, ou mesmo imaginar, 

que poderíamos gostar de um produto que sequer conhecíamos, e para nosso arrepio, 

acertar? 

Esta tecnologia, que soaria como magia negra para consumidores, 

administradores e economistas da década de 1970 mas que parece ainda subutilizada 

para os filósofos do pós-humano, se ampara em quantidades cavalares de informação 

associadas a cada produto, permitindo que softwares de bancos de dados relacionais 

possam fazer seu trabalho da mesma maneira que nossa mente é capaz de associar 

imagens mentais umas às outras, trazendo à tona para nossa consciência central 

sinônimos, metáforas, aproximações, comparações, e tantas outras construções ligadas 

por emoções comuns, participação e experiências compartilhadas, idéias correlatas, e 

toda a malha de significações produzida e registrada em nosso sistema nervoso. Ao 

reconhecer um grupo de registros e atributos comuns (um cluster
91

 [ramo] em uma 

gama de produtos) o software retorna possibilidades com margens cada vez menores 

de erro, como se aprendesse com a experiência, e principalmente, como se nos 

conhecesse cada vez melhor. 

O mesmo processo ocorre com search engines [motores de busca] na internet. 

Maeda reforça a significância da inteligência artificial em seu estudo sobre a 
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simplificação dos objetos e hábitos que participam de nossas vidas:  

"o Google dependerá do conhecimento que possui sobre 

os hábitos que você desenvolveu no passado para prever 

suas necessidades e seus desejos. Procurando 'sopa'? 

Você provavelmente está buscando a sopa Campbell 

porque é a sopa que entrou mais recentemente em 

estoque nas prateleiras da sua despensa. Procurando 

'bom livro'? Provavelmente você está tentando encontrar 

livros semelhantes àqueles que adquiriu no passado. O 

site Amazon.com já possui esse mecanismo de sugestão 

e, embora não tenha a precisão de 100%, o poder futuro 

de processamento de informações apenas auxiliará as 

máquinas a tentar entender cada uma de nossas 

peculiaridades." (MAEDA, 2007:80) 

Iniciamos esta investigação sobre a intuitividade nas mídias interativas 

relatando que a importância de entendê-la reside no fato de que processos de 

comunicação se depararam com um novo elemento na cadeia de agenciamentos: um 

entreposto, um terminal, que não pode mais ser simplesmente qualificado como 

ferramenta, e que dada sua complexidade, nos obriga a estabelecer com ele um 

diálogo. Assim sendo, parece ainda mais pertinente a discussão sobre a inteligência 

artificial, pois este diálogo, como o próprio termo prescreve, flui em ambos os 

sentidos: “‘Agora os objetos me percebem’, escreveu Paul Klee” (VIRILIO, 

1993:127). Conforme a inteligência artificial se faz presente e esta mídia se torna 

ainda mais complexa, termos como “uso” precisam ceder lugar a conceitos como 

“relação”. Um exemplo que podemos trazer é o assistente pessoal desenvolvido pela 

gigante “Google” para smartphones e mobiles em geral, o “Google Now”, que quando 

ciente da localização, horário e hábitos do usuário, pode fornecer preventivamente um 

conjunto de informações ou auxílio para tarefas; ao notar que seu usuário está se 

aproximando de um aeroporto, e que em sua agenda está marcada uma viagem, ele 

automaticamente exibe o bilhete de embarque registrado em seu nome contendo 

dados sobre o vôo; ao reconhecer o deslocamento diário de casa para o trabalho, e o 

conseqüente retorno ao lar em horários específicos como parte de uma rotina, ele 

apresenta um mapa do trânsito e opções de rotas alternativas sem que sequer lhe seja 

solicitado ou indicado os pontos de saída e chegada. Ao antever necessidades e agir 

proativamente, o “Google Now” não pode mais ser qualificado como uma ferramenta 

ou como um recurso que é usado; ele se relaciona com a pessoa e com todos os 

aspectos de sua vida que atravessam as mídias interativas. 
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Com a prática e o devido tempo, suas sugestões e truques ficam ainda mais 

adequados, contextualizando o sentido destas práticas para a pessoa com quem se 

relaciona. Esta é uma forma, em certo modo, artificial de intuitividade: capaz de 

prever necessidades, comportamentos e ações dos usuários dentro de um contexto, 

essa inteligência entrega de primeira mão exatamente aquilo que é esperado sem que 

o usuário precise fazer algo, aprenda a operar um software ou tenha que passar por 

qualquer treinamento ou instrução de uso; sistemas capazes de prevêr ações, ou aquilo 

que o usuário precisa, se baseiam inicialmente na uniformidade e padronização de 

nossos comportamentos, hábitos e costumes, e a partir deles parametrizam as 

diferenças e particularidades individuais. Ao mesmo tempo que atendem com mais 

especificidade o usuário individualizado, lapidam e expandem as bases de dados 

estatísticos coletivos. Não se trata de uma forma de inteligência real, mas consegue 

iludir-nos razoavelmente como se a fosse. Maeda mostra como esta evolução tende a 

ser implantada: 

"Dentre os infinitos modos de reduzir o tempo, a solução 

mais indicada é eliminar todas as limitações, conforme 

aprendi com o lançamento do iPod Shuffle da Apple. O 

Shuffle diferencia-se dos outros iPods porque não possui 

nenhum seletor além de um único LED, e dessa maneira 

a interface do usuário sofre enorme redução [...] 

'Coloque os fones no ouvido e tenha acesso a uma 

variedade completamente aleatória da sua biblioteca de 

músicas. É isso mesmo, completamente aleatória'. Não 

consegui conter meu entusiasmo e comecei a me 

perguntar: depois da Apple ter inventado o uso do branco 

no design do produto, será que agora inventou a 

aleatoriedade? Abrir mão do poder de escolha – e deixar 

que a máquina escolha por você – é uma abordagem 

radical para encolher o tempo que poderíamos gastar 

com a roda de rolagem do iPod. A abordagem do Shuffle 

é gerar escolhas aleatórias, mas nós podemos prever um 

futuro em que o iPod conhecerá suas preferências, seus 

hábitos e até seu estado de espírito, e tocará a música 

mais apropriada. Finalmente, a opção de busca do 

Google 'Estou com sorte' não precisará contar com 

nenhuma sorte e encontrará a coisa exata que você 

procura." (MAEDA, 2007:25) 

Pelas palavras do autor, parece que o estado último da intuitividade é 

exatamenteo o ponto onde não será mais preciso sequer informar a um computador o 

que se procura através dele – um estado de maximizado da contingência. Ele 

simplesmente saberá, e lhe dirá, de antemão.  
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Se esta parece a imagem de um mundo mais fácil  e conveniente, causa grande 

preocupação para a grande maioria dos filósofos contemporâneos, por poder 

facilmanete se transpor de uma tecnologia para prover confortos à um regime de 

vigilância. Do “Post-scriptum sobre as sociedades de controle”
92

 de Deleuze, até 

filmes como “Eu, Robô”
93

, baseado no texto do romancista Isaac Asimov, este 

incômodo está formulado. Segundo Beatriz da Costa, Jamie Schulte e Brooke Singer,  

“Identificação Automática e Captura de Dados (AIDC) é 

uma família de tecnologias para a identificaçãoo única 

de objetos físicos por meio de processos automáticos. 

Essas tecnologias são projetadas para preencher a lacuna 

entre entidades do mundo real e bancos de dados de 

computador que as descrevem. AIDC compreende um 

sistema de computadores com um conjunto de olhos que 

podem identificar objetos devidamente etiquetados. 

Algoritmos de computador projetados para aumentar a 

eficiência podem, então, trabalhar com conhecimento 

direto e imediato do ambiente em vez de processar 

informações estatísticas coletadas prévia e manualmente. 

Aplicações da AIDC existem há tempos, e agora incluem 

checagem de vendas, inventário de estoque, 

gerenciamento de mercados, carteiras de motorista e 

sistema de entrada em prédios sem o uso de chave.” 

(COSTA, SCHULTE & SINGER, 2010: 121).  

Junte-se a este tipo de tecnologia o atual estado do reconhecimento facial em imagens, 

e não resta dúvida sobre uma intuitividade das mídias agora dirigida a operação da 

máquina pela própria máquina: capazes de reconhecer placas de automóveis, rostos 

em aeroportos, e identificar pessoas e objetos, o circuito de vigilância pode ser 

operado pela interação da rede de softwares integrada por interfaces de programação 

(APIs) que lhes dão autonomia de interação entre sistemas, e constitui uma cadeia de 

comando e hierarquia funcionando praticamente de forma autônoma, cujo resultado 

final apenas comunicará aos seus projetistas ou usuários humanos um relatório de 

infrações detectadas e ações tomadas em contrapartida. Pela via da economia 

cognitiva, não pode haver exemplo de maior intuitividade de uso. 

Mas este processo que parece em vias de acontecer, precisará de muito mais 

esmero do que se pensa. Uma coisa é a seleção programada de dados relacionais criar 

uma ilusão de inteligência, outra é a real compreensão de sentidos e significados 
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humanos por uma máquina. Ao tentar mostrar as dimensões de nosso aparelho 

cognitivo ao realizar qualquer tipo de averiguação intuitivamente, Pinker nos provoca 

com este questionamento: 

"Mas, sempre que alguém tenta programar um conjunto 

de critérios para abranger os membros de uma categoria, 

a categoria desintegra-se. Deixando de lado conceitos 

ardilosos como ‘beleza’ ou ‘materialisamo dialético’, 

vejamos um exemplo didático de um conceito bem 

definido: ‘solteiro’. Um solteiro, está claro, é 

simplesmente um homem adulto que nunca se casou. 

Agora imagine que uma amiga pediu-lhe para convidar 

alguns solteiros para a festa que ela vai dar. O que 

aconteceria se você usasse essa definição para decidir 

qual das pessoas a seguir irá convidar? Arthur vive feliz 

com Alice há cinco anos. Eles têm uma filha de dois 

anos e nunca se casaram oficialmente. Bruce estava 

prestes a ser convocado pelo Exército, por isso casou 

com sua amiga Barbara para conseguir a dispensa. Os 

dois nunca viveram juntos. Ele já teve várias namoradas 

e tenciona obter a anulação do casamento assim que 

encontrar alguém com quem desej casar. Charlie tem 

dezessete anos. Mora na casa dos pais e está no curso 

secundário. David tem dezessete anos. Saiu de casa aos 

treze, começou um pequeno negócio e hoje em dia é um 

bem-sucedido jovem empresário que leva uma vida de 

playboy em seu apartamento de cobertura. Eli e Edgar 

formam um casal homossexual e vevem juntos há vários 

anos. Faisal está autorizado pela lei de sua terra natal, 

Abu Dhabi, a ter três esposas. Atualmente tem duas e 

está interessado em conhecer outra noiva em potencial. 

Padre Gregory é bispo da categral católica em Groton 

upon Thames.” (PINKER, 2008:23) 

As respostas certas são óbvias para um ser senciente, e justamente por isso, somos 

capazes de compreender quão difíceis seriam para um ente artificial. Mesmo com seus 

altos investimentos, as tecnologias de vigilância se prostram sem solução com o 

mesmo problema.  

A problematização proposta pelo psicólogo congnitivo indica como nossa 

construção de sentidos é bem mais intrincada do que uma base de dados com um 

conjunto de atributos semânticos. A complexidade de nossas ações e comportamentos 

é desvelada através de seu método de psicologia invertida
94

. Se toda estas construções 
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desfiguram a simplicidade no nível epistemológico, curiosamente não cessam estudos 

destinados para a construção da simplicidade em nossa relação com as mídias, mesmo 

que aparentemente isso seja buscar o impossível. 

 Novos aplicativos e softwares, além do “Google Now”, contam com o tímido 

avanço que já se realizou neste campo. Nem toda aplicação da inteligência artificial 

serve ao usufruto do controle e vigilância. Segundo Drew Hemment, 

“Em 2001, fiz a curadoria de uma exposição sobre 

vigilância chamada Broken Channel, como parte da 

edição de 2003 do festival Futuresonic. [...] Como as 

mídias móveis sugeriam diversas questões ligadas ao 

tema da vigilância e do controle, decidi me concentrar 

nesses aspectos do debate. Na época, eu estava 

interessado no sistema conhecido como Celudar, que é 

semelhante ao radar, mas usa emissões e infraestrutura 

de telefonia celular. Tinha também interesse em 

fenômenos como o rastreamento GSM. Meu primeiro 

contato pessoal com o grupo das mídias locativas – Ben 

Russell, Marc Tuters e outros – foi no festival Next 5 

Minutes, em Amsterdam, no ano de 2003. [...] Eu estava 

fazendo essa pesquisa sobre mídias móveis e vigilância, 

e encontrei um conjunto de pessoas interessadas nas 

mesmas tecnologias, e basicamente nos mesmos usos 

dessas tecnologias, mas acentuando o ângulo oposto ao 

meu: suas possibilidades criativas e benefícios. [...] O 

que me inspirou foi saber que existia um grupo de 

pessoas engajadas em descobrir as possibilidades sociais 

dessas tecnologias, de um jeito construtivo, sem, naquele 

momento, levar em conta seu lado mais problemático, 

menos saudável. Desde então, a ambiguidade entre todo 

o emocionante potencial criativo e social e as 

perspectivas sinistras, que estão presentes AO MESMO 

TEMPO nessas tecnologias, foi o que manteve 

interessado no campo.” (HEMMENT, 2010:45). 

 As experiências locativas, dos agregadores de notícias que são capazes de 

aprender os gostos e interesses dos usuários para filtrar assuntos indesejados, 

passando por sistemas capazes de identificar contextos e locais, à linguagens de 

programação de computadores usando estruturas semânticas para sinalizar sentidos 

(principalmente para search engines), cada pequeno degrau escalado contribui 

enormemente para o relacionamento intuitivo entre a mídia e o usuário, também em 

seu sentido positivo, construtivo ou “saudável” como qualifica Hemment. Nos 

códigos “HTML”
95

 usados para construir documentos web interpretadas pelos 
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browsers, a instruções “<b>” e “<strong>” produzem o mesmo efeito: apresentam seu 

conteúdo reforçado por uma marcação em negrito; contudo, enquanto o efeito de 

“<b>” incide apenas sobre as questões visuais, “<strong>” serve também para indicar 

semanticamente aos search engines que aquele conteúdo é mais importante que os 

demais na hierarquia das informações apresentadas. Esta construção não serve bem ao 

controle (visto que as instruções podem ser facilmente cambiadas frente um 

policiamento ideológico), e sim a produzir usos e interações mais fluídas e uma 

navegação mais ajustada a contextos e sentidos dentro da massa infindável de 

informação. 

 

Figura 23: peças selecionadas da exposição “Talk to me: design and the 

communication between people and objects” [Fale comigo: design e comunicação 

entre pessoas e objetos] do The Museum of Modern Art (MoMA), Nova York em 

2011. Na sequência, painéis digitais com marcações em código QR para o prédio 

da N Building, Tóquio, por Naoki Terada; Aparato de explicitação de emoções 

desenvolvido no Royal College of Art, Londres, por Jonas Loh; Sistema para 

localização de pedestres, Londres, por Applied Information Group; Estilingue 

virtual com projeção e mapping, por Christian Zöllner, Patrick Tobias Fischer, 

Thilo Hoffmann e Sebastian Piatza; Carpete eletroluminescente auto-direcionado 

para Méca, por Soner Ozenc.  

Fonte: ANTONELLI, Paola: Talk to me – design and the communication between 

                                                                                                                                                               
internet. Ainda que seja chamada de linguagem de programação, tecnicamente o HTML é apenas um 

script [roteiro] de instruções, já que sozinho não realiza nenhuma operação lógica ou computação de 

fato: ele apenas instrui o navegador como apresentar informações visualmente. 

Nas últimas versões, o consórcio incluiu diversas marcações para que, além de cumprir a função de 

exibição, também fosse capaz de informar aos search engines relações semânticas naquilo que está 

apresentando, tais como identificar o que é um título ou subtítulo das informações, o que é uma citação, 

o que é uma estrutura de navegação e organização das informações, o que são termos em destaque ou 

palavras-chave, o que está apresentado em uma imagem, e toda a hierarquia conceitual do documento. 
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people and objects. New Yok: MoMA, 2011. 

A arte, as expressões criativas, poéticas e estéticas, começarm a dar usos cada 

vez mais diversos para estas tecnologias, tanto no registro da resistência aos 

dispositivos de controle, quanto na forma de entretenimento, que não deixa também 

de sê-lo quando retiram o sujeito do sistema de produção e objetivação das formas de 

ser e viver. 

Parece inescapável lidar com a dimensão política quando se trata da 

inteligência artificial, mas tentamos aqui, sem que isso denote uma visão alienada, 

salientar as questões mais concretas e imediatas de objetos que, dotados de 

comportamentos e capacidade de resposta, passam a agir ativamente, e produzir 

relações seamless [lisas, integradas] com o usuário, portanto uma experiência também 

mais intuitiva. Segundo Paola Antonelli, curadora da exposição “Talk to me: design 

and the communication between people and objects” do The Museum of Modern Art 

(MoMA) de Nova York,  

“In contrast to the twentieth-century tirumph of 

semiotics, which looked down on communication as 

nothing but a mechanical transmission of coded 

meaning, the twenty-first century has begun as one of 

pancommuniciation – everything and everybody 

conveying content and meaning in all possible 

combinations, from one-on-one to everything-on-

everybody. We now expect objects to communicate, a 

cultural shift made evident when we see children 

searching for buttons or sensors on a new object, even 

when the object has no batteries or plug. Talk to Me: 

Design and the Communication between People and 

Objects thrives on this important late-twentieth-century 

development in the culture of design, which can be 

described as a shift from the centrality of function to that 

of meaning, and on the twenty-first-century focus on the 

need to communicate in order to exist. From this new 

perspective, all objects occupy a unique position in 

material culture, and all of them contain information 

beyond their immediate use or appearance. It is not 

enough for designers today to balance form and 

function, and it is also not enought simply to ascribe 

meaning. [...] as Khoi Vinh points out [...] Things may 

communicate with people, but designers write the initial 

script that let us develop and improvise the dialogue.” 

[Em contraste com o triumfo da semiótica no século 

vinte, a qual rebaixou a comunicação como nada além da 

transmissão mecânica de significados codificados, o 

século vinte um se iniciou com a pan-comunicação – 

tudo e todos transmitindo conteúdos e significados em 

todas as combinações possíveis, de um-para-um à tudo-
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para-todos. Nós agora esperamos que objetos se 

comuniquem, uma mudança cultural tornada evidente 

quando vemos crianças procurando por botões ou 

sensores em um um objeto novo, mesmo quando este 

objeto não possui baterias ou plugues. Fale comigo: 

design e comunicação entre pessoas e objetos, enfrenta 

este desenvolvimento importante do fim do século vinte 

na cultura do design, que pode ser descrita como uma 

mudança na centralidade da função para a significação, e 

no foco do século vinte um nas necessidades de se 

comunicar para uma condição de existir. Por esta nova 

perspectiva, todos os objetos ocupam uma posição única 

na cultura material, e todos eles possuem informações 

além de seu uso ou aparência imediatos. Não é mais 

suficiente para os designers de hoje balancearem forma e 

função, assim como não é suficiente atribuirem 

significados. [...] como Khoi Vinh aponta [...] Coisas 

podem se comunicar com pessoas, mas os designers 

escrevem o roteiro inicial sobre o qual nós 

desenvolvemos ou improvisamos o diálogo]  

(ANTONELLI, 2011:7) 
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4 Conclusões 

Ao longo da trajetória que percorremos nesta investigação, tentamos levantar e 

qualificar todos os elementos que pudessem provocar alterações em nossa relação 

com a mídia interativa tornando-a mais fácil, próxima ou familiar, seja aparentemente 

ou realmente. Seria equivocado afirmar que todos os elementos existentes foram 

analisados e que através desse trabalho mapeou-se todo e qualquer fenôneno que 

possa interferir sobre a intuitividade, já que as práticas humanas em relação às mídias 

tendem a se transformar e produzir, continuamente, novos conceitos e experiências. 

Da mesma forma como vinte anos atrás, a intuitividade sequer seria elencada como 

um objeto pertencente ao problema das mídias, são necessários ainda muitos anos de 

observação cuidadosa para que possamos garantir com alguma seguraça conhecermos 

a fundo todo este campo de estudo, e seus componentes. 

Podemos afirmar com alguma margem de certeza que, ao menos, os principais 

elementos e relações responsáveis pela experiência intuitiva nas mídias interativas 

foram delineados e pacientemente dissecados para que se extraíssem deles categorias 

e princípios de análise que ajudassem a reproduzir experiências intuitivas, 

cientificamente. Na primeira investida da pesquisa, abordamos a intuitividade em seu 

âmbito cognitivo e como ela age, a luz da psicologia cognitiva e da neurociência 

principalmente, em nossa mente. Em um segundo momento, os questionamentos 

passaram para as trocas e efeitos sociológicos e antropológicos, na sua reverberação 

sobre o sujeito, e em como interferem na interpretação de fatos e fenômenos com os 

quais ele está em contato imediato. De forma mais sintética, o estudo se dirigiu, no 

segundo capítulo, aos efeitos internos da intuitividade, e no terceiro capítulo, aos 

efeitos externos aos quais está implicada. 

Com esta pesquisa, pudemos trazer algumas contribuições, diretas e indiretas, 

para o estudo destas mídias: 1) constituímos um corpo inicial de análise sobre a 

intuitividade nelas e oferecemos um recorte atualizado e qualificado sobre sua 

natureza; 2) localizamos a questão como problema de comunicação, ainda que todos 

os estudos a abordá-la sejam em campos próximos que isolam ou evitam tratá-la desta 

forma; 3) organizamos questões iniciais relativas a uma psicologia da interação 

mediática, latente no trabalho de diversos autores, mas nunca abordada explicitamente 

por nenhum deles; 4) descrevemos o funcionamento dos mecanismos principais, 
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internos e externos, da intuitividade operando nelas; 5) identificamos um elemento 

novo no diagrama da comunicação, evidente apenas neste novo contexto, mas que 

precisará ser ponderado daqui para frente nos estudos da área. Para tonar estas 

contribuições mais legíveis, elaboraremos melhor: 

1) corpo inicial de análise e natureza das mídias interativas: 

A primeira questão, levantada ainda no início da pesquisa, foi uma 

caracterização mais precisa do termo “mídia interativa”; mesmo que o tenhamos 

adotado para não dificultar ainda mais a compreensão da investigação já recheada de 

termos e expressões estranhas e incomuns, ele é um equívoco em suas próprias bases. 

Toda mídia é interativa, e aquilo que vem sendo tratado recorrentemente como mídias 

interativas, novas mídias, mobile, mídia responsiva, e tantos outros nomes, nada mais 

é do que o entrelaçamento ou acoplamento entre mídia e computação; trata-se da 

inclusão de processamento computacional nas relações mediáticas, progressão 

invevitável também a todas as práticas humanas do porvir (saúde, educação, 

engenharia, biologia, etc.). Para que não surjam termos como smartmedia (em alusão 

aos smartphones ou smartTV), que são também palavras de efeito com cunho 

mercadológico mas que pouco explicam sua natureza, propomos considerá-las como 

mídias computacionais, pois são apenas isso, ou ao menos foi este o recorte dado a 

elas neste estudo. 

Compreendido o contexto e substrato de aferição desta investigação, tentamos 

propor questionamentos especializados nele, sobre as formas de interação, uso, e as 

relações que se estabelecem entre ele e seu principal agente, o usuário, para constituir 

um corpo de investigação mais claro e definido para uma futura teoria da 

interatividade, como proposto na introdução do estudo. Não se trata de observá-lo, ou 

observar a mídia isoladamente, mas, como feito, implicar sua relação mútua, suas 

trocas e o diálogo permanente entre eles, que acreditamos ter sido devidamente 

exposto. 

2) intuitividade e uso das mídias interativas como problema de comunicação 

As bases para uma teoria da interação, que envolve usos, interpretações, 

práticas, hábitos, costumes, e igualmente o embate entre objetividade e subjetividade, 

desejos e sentimentos relacionados ao sentir-se ligado a estas mídias, parte delas, ou 
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como extensões de si, concluímos, precisa estar amparada por um sólido fundamento 

comunicacional, pois seu cerne fundamental é a produção de sentidos e significações, 

algo ignorado nos estudos de human-computer interaction (HCI), usabilidade, design 

centrado no usuário, user experience (UX), estudos de fatores humanos, e dificilmente 

cogitado pelos campos de engenharia, produção ou computação. 

Seus aspectos são compartilhados pela sociologia, antropologia, psicologia e 

comunicação, das quais priorizamos a última por sua qualificação como agenciadora 

entre as demais; por sua qualidade como elo, como entre, e por sua pré-disposição 

para a multidisciplinariedade, necessária também para o trabalho exploratório de 

campos nascentes.  

3) psicologia da interação   

Reunímos como psicologia da interação o conjunto de questões e técnicas, 

espalhadas ao longo dos trabalhos de diversos autores da cibercultura e da 

usabilidade, que circunscrevem formas de proporcionar conforto e ajuste destas 

mídias aos usuários. Um paralelo à ciência humana que busca encontrar meios para 

que sujeitos vivam de forma mais confortável e ajustada em um mundo com um 

conjunto de relações sociais, expectativas, pressões, normas e parâmetros já dados. A 

terapia que propomos se dirige às mídias e não ao sujeito, estas sim, em tempo de 

serem remodeladas, adequadas e ajustadas para que proporcionem experiências 

agradáveis e prazeirosas, ao invés de angústias, aflições, frustrações e incômodos. 

Igualmente à localização da intuitividade como problema de comunicação, no 

núcleo de uma psicologia da interação reside o fato do sujeito produzir sentidos e 

significações próprias, concepção fundamental para que não seja tratado como uma 

máquina insensível cuja relação com a mídia se resume a uma operação causal, 

orientada apenas pela eficiência de uso ou por procedimentos racional-funcionalistas. 

A funcionalidade e praticidade são, evidentemente, quesitos importantes para 

quaisquer práticas recalcitrantes e seu design, mas não devem exercer posição 

hegemônica sobre o que constitui a psiquê humana, conduzindo nestes termos os 

projetos a uma frivolidade ou esterilidade afetiva, e consequentemente à incapacidade 

de estabelecerem comunicação e relacionamento com um usuário real, não idealizado.  
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4) mecanismos da intuitividade 

Em todo o percurso investigativo, foram identificados nove mecanismos 

distintos operando a intuitividade, sendo cinco deles internos (cognitivos) e quatro 

externos (culturais). Os cinco mecanismos internos, sintetizados no capítulo 2.6 (Os 

mecanismos cognitivos da intuitividade) são a adaptação, a redução, o envolvimento, 

a incidentalidade, e como não poderia deixar de ser, a metafísica; os quatro 

mecanismos externos são a cardinalidade, a conformação, o joy of use [prazer do uso] 

e a intuitividade artificial. 

A intuitividade cardinal é aquela que toma por uso intuitivo práticas 

referenciais circulantes na cultura (e geralmente idealizadas). Diversos exemplos 

demonstram que nem sempre tais usos são, em si mesmos, intuitivos, mas que por 

serem considerados assim, passam a constituir um discurso bastante eloqüente sobre a 

intuitividade. Predominam como hábito ou costume, e num regime discursivo, 

acabam exercendo grande influência sobre a interpretação do que constitui (ou não) 

algo intuitivo; 

A intuitividade conformativa é a força que tornam intuitivas as práticas do 

ansejo coletivo, em detrimento ao interesse individual. É a adoção de um conjunto de 

usos para o pertencimento ao grupo ou para facilitação de suas trocas, que mesmo na 

presença de desconfortos ou do descontentamento, acabam se enraizando e 

constituindo um léxico comum, um princípio de default, ou standart no grupo. Por 

fazerem parte do que é comum e compartilhado, estas práticas são interpretadas como 

intuitivas; de fato, se não são imediatamente intuitivas, podem ser em um sentido 

maior e geral; 

A intuitividade do joy of use [prazer de uso] se baseia em seu ajuste ao usuário 

ou ao conforto que lhe é capaz de proporcionar, e é aquela que, calcada em uma 

compreensão mais ampla das práticas humanas e seus significados, emana da mídia  

capaz de lhe proporcionar uma relação mais orgânica e humanizada; onde a 

intuitividade se exerce pelo próprio sujeito ao se dispor em colonizá-la a sua maneira, 

em imaginar ou produzir sentidos, práticas e usos, fazendo dela parte de si ou parte de 

sua vida; como visto, não é necessariamente produto da simplicidade ou da 

funcionalidade da mídia (da usabilidade de forma geral), mas da sua efervecência e do 

acontecimento; 



 

 162 

Já a intuitividade artificial é resultante da própria substância da mídia 

interativa, sua computação acoplada, que oferece a possibilidade de previsão ou 

antecipação aos usos e intenções do usuário, e assim, cria uma nova relação de uso 

que dispensa qualquer entendimento da intuitividade como um ligação pseudo-natural 

mediada por uma linguagem comum entre homem e máquina, relação essa pautada 

pela idéia da máquina como uma extensão fluída, contínua e transparente (seamless) 

de nós mesmos. Seu mecanismo artificial é a excelência no princípio de Krug de 

intuitividade como uma economia cognitiva, por uma máquina capaz de pensar 

efetivamente, que o fará no lugar o usuário. 

Como já afirmado anteriormente, não se pode descartar a metafísica como 

operador da intuitividade nas mídias interativas, mas é possível identificar oito outras 

categorias também presentes, com seus mecanismos plenos e racionalmente 

compreensíveis, comprovando parcialmente nossa tese de que a intuitividade é uma 

operação inteligível capaz de ser localizada, racionalizada, entendida e aproveitada 

para a produção de interações mais simples entre o homem e a máquina, mesmo que 

não seja possível provar não se tratar, em algum nível, de um composto ontológico. 

5) da interface ao entreposto intermediário da comunicação 

Localizamos no estudo das mídias computacionais, por conta tanto das 

questões de inteligência artificial como pelo estudo da sua própria complexidade a 

ponto de demandar uma interface para que possa se relacionar com uma pessoa, a 

presença de um novo nó no processo de comunicação, que acabamos por chamar de 

ente, intermediário ou entreposto. De fato, chegamos a dotar-lhe de certa ontologia, 

como se, mesmo antes de se pensar sobre uma consciência artificial, lhe 

reconhecemos digno de não ser mais tratado apenas como uma mera ferramenta de 

uso. Não se trata de uma vocação samaritana com a máquina, mas de perceber sua 

complexidade e as dificuldades implícitas no processo de comunicação quanto ao uso 

destes novos meios. Um telefone analógico, dotado de uma mesa rotativa de 

discagem, não exigia tamanha pesquisa e investimento sobre seus impactos nos 

sujeitos, nas mudanças da subjetividade e nas relações humanas, ainda que no tempo 

de Alexander Graham Bell, ele tenha sido um assombro; a televisão pode ter mudado 

definitivamente o comportamento das pessoas desde seu surgimento, mas tornou-se 

parte integrante da vida e de nossos hábitos, por sua própria simplicidade de uso como 
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pela simplicidade das mensagens nela transmitidas, mais acessíveis e facilmente 

decodificadas pelos seus consumidores. As mídias interativas não possuem nenhuma 

destas características, e os conteúdos que nelas circulam também são tão complexos 

que demandam – os próprios conteúdos – de uma prática de uso. 

Nesse sentido consideramos que não se trata também de construir interfaces 

cada vez mais ricas em recursos e funcionalidades, ou de princípios de 

interfaceamento mais engenhosos, mas de entender a necessidade presente em 

estabelecer, com estas mídias complexas, um diálogo, uma comunicação, anterior 

mesmo à comunicação que realizamos entre nós através delas. É preciso, até nos 

níveis mais simples de decodificação simbólica, que existam trocas entre o sujeito e a 

máquina – preferencialmente de forma intuitiva –, para que qualquer coisa aconteça. 

Assim sendo, entendemos que exista, neste entreposto, a construção real de 

significações, não só para que ele possa realizar o que dele solicitamos, como para 

que nossa vida, com eles, se torne mais inteligível.   

 Em nossa conclusão (sobre o que tange a parcela mundana da intuitividade), a 

produção de sentidos ocupa papel primordial. Todos os mecanismos ou contribuições 

que esta pesquisa possa proporcionar estão condicionados a isto. Recorremos 

novamente ao pensamento de Levy, Surowiecki e Norman para reforçar este conceito: 

"numerosas experiências mostraram que somos obrigados a compreender o sentido de 

uma frase que ouvimos. É impossível considerá-la apenas como barulho. Acontece o 

mesmo em relação à leitura. Nós somos incapazes de olhar uma linha impressa como 

uma seqüência de manchas pretas. Somos obrigados a ler." (LÉVY, 1993:165); "we 

are the products of evolution, and presumably we have been equipped to make sense 

of the world around us. But who knew that, given the chance, we can collectively 

make so much sense of the world." [somos produtos da evolução, e provavelmente 

fomos equiapdos para dar sentido ao mundo a nossa volta; Mas quem saberia que, 

dadas as oportunidades, construiríamos coletivamente tantos sentidos a ele.] 

(SUROWIECKI, 2005:11); “The human mind is exquisitely tailored to make sense of 

the world” [A mente humana é excepcionalmente construída para instituir sentido ao 

mundo] (NORMAN, 2010:417). 

Por fim, concordamos integralmente com os autores: o homem é uma animal 

que atribui sentido ao mundo, e não há qualquer prática humana que não seja 
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atravessada por isso; entender o que faz (ou não faz) sentido em relação ao sujeito é o 

ponto de partida para qualquer projeto para mídias interativas que se destinem a 

estabelecer uma experiência ou relações mais intuitivas. 
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