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RESUMO 
 

Esta investigação propõe um estudo sobre a Interface Tangível enquanto meio digital de 

comunicação, tanto em sua concepção quanto no momento da interação. Procura-se realizar um 

panorama histórico da evolução das interfaces digitais, desde seu surgimento em computadores 

por meio das interfaces gráficas até a Internet das Coisas, fenômeno emergente nas mídias 

digitais que tangibiliza a interação do computador para objetos conectados. Levantam-se alguns 

métodos para análise e concepção de interfaces gráficas do ponto de vista de design e estética da 

interação. Transpõem-se alguns atributos destes métodos para a concepção de interfaces tangíveis, 

contemplando, além da usabilidade, a assimilação de aspectos táteis e manipulação, conceitos 

advindos do design de produtos.  

De modo a aprofundar esta pesquisa, foram selecionadas três produções experimentais no 

meio acadêmico para uma análise aprofundada de suas interfaces tangíveis aplicando o protocolo 

discutido: inFORM (http://tangible.media.mit.edu/project/inform/), uma interface multi-toque que 

aborda processos de comunicação através da conexão do humano com o objeto à distância; Daily 

Stack (https://vimeo.com/10458491/), que funciona como um meio pelo qual o usuário organiza 

tarefas abstratas em forma de blocos físicos conectados a um software; e ZeroN 

(http://tangible.media.mit.edu/project/zeron-levitated-interaction-element/), que explora a 

interação do usuário-máquina através de uma interface levitante, questionando o objeto como 

especulação poética e metafísica da interação. 

Como conclusões, as interfaces tangíveis ainda precisam resolver alguns desafios como 

resolução, escala e custo antes de esperarmos uma adoção completa pelo público. Porém, eles 

podem permitir um tipo de interação física mais rica que as Interfaces Gráficas, enquanto ajudar 

usuários no seu uso sem a necessidade de ter uma tela presente nas suas interações.  

 

Palavras-chaves: Design de Interação, Internet das Coisas, Usabilidade, Interfaces 

Tangíveis, Computação Ubíqua. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This research proposes a study of Tangible User Interfaces as a digital means of 

communication, from its conception to the moment of interaction. It poses a historical overview 

on the evolution of digital interfaces, from the first Graphical User Interfaces to birth of the 

Internet of Things, emerging phenomenon in the digital media that tangibilizes the information to 

connected devices. The study also investigates methods for analysis and design of Graphical 

Interfaces from the point of view of interaction and aesthetics. Attributes from these methods are 

used to propose a methodology when designing Tangible Interfaces, where its principles are 

combined in addition to usability and handling aspects, concepts used in Product Design methods.  

In order to deepen this investigation, three experimental projects from the academic field 

were selected to analyse the design of assorted Tangible Interfaces and apply the proposed 

protocol: inFORM (http://tangible.media.mit.edu/project/inform/), a multi-touch interface that 

addresses remote and tactile communication processes; Daily Stack 

(https://vimeo.com/10458491/), which works as a means by which the user arranges abstract tasks 

through physical blocks connected to a software; and ZeroN 

(http://tangible.media.mit.edu/project/zeron-levitated-interaction-element/), which explores the 

user-machine interaction through levitation, questioning the object as an speculative medium of 

interaction. 

As conclusions, Tangible Interfaces until need to solve some challenges such as 

resolution, scale and cost before we expect a complete adoption by the public. On the other hand, 

they can allow a richer physical interaction than Graphical User Interfaces, helping users on its 

manipulation without the need to have a screen present during all interactions. 

 

Keywords: Interaction Design, Internet of Things, Usability, Tangible Interfaces, 

Ubiquous Computing. 
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APRESENTAÇÃO 

  

 Como designer de formação, profissional no âmbito da tecnologia e entusiasta pela arte, 

sempre me interessei pelo entrelaço de design e arte no meio digital. Minha paixão por estes três 

mundos me levou a buscar o meio acadêmico para aprofundar meu conhecimento nestas áreas. 

 O projeto que aprovei inicialmente ao programa de Tecnologias da Inteligência e Design 

Digital estava relacionado a trabalhar o design editorial impresso e digital. Seriam apresentadas 

técnicas para trazer mais interação em ambos meios e maneiras de integrá-los trazendo uma 

experiência única. Minha intenção maior, porém, era estudar a convergência do analógico e do 

digital no design. Assim, reformulei o projeto junto ao meu orientador, o professor Hermes 

Renato Hildebrand. 

 Decidi voltar minha atenção para os objetos conectados e o seu modelo de interação 

através das interfaces tangíveis, uma evolução das interfaces gráficas. Tenho conhecimentos 

amplos em relação às interfaces gráficas, porém observei que, por serem relativamente recentes, 

as interfaces tangíveis ainda não foram suficientemente exploradas na pesquisa acadêmica. 

Despertei então uma vontade de ampliar o meu repertório nesta área e incorporá-lo na pesquisa, 

buscando um olhar para o design e usabilidade deste novo modelo de interação. 

 Existe um leque grande de possibilidades de exploração em pesquisa de objetos 

conectados e sua relação com tecnologia, os aspectos cognitivos de como usuários interagem com 

elas e também a estética visual destes objetos que possuem informações digitais tangibilizadas. 

Identifiquei que existe uma oportunidade interessante em relação à usabilidade e design, então 

esta será a linha que seguirei. 

 O trabalho a seguir é o resultado desta busca por interfaces mais especulativas, sem perder 

o foco no usuário.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Internet é muito empolgante nos dias de hoje. Ela vem se tornando, cada vez mais 

flexível, robusta, aberta e densamente conectada. Durante a última década, a Internet tornou-se 

uma tecnologia de massa que foi,  mais rapidamente, adotada pelos consumidores em toda a 

história dos meios de comunicação (RAINIE et. al., 2012, p. 61). Em poucos anos, produtos como 

computadores, aplicativos móveis, smartphones e tablets foram melhorados e aprimorados, 

principalmente em relação à memória e rapidez de resposta. 

O acesso à Internet permite uma transformação social profunda já que, somente através 

dela, é possível experimentar a combinação do ambiente físico com o digital e potencializar as 

interações humanas e participação da sociedade (FONSECA, 2011, p. 18). Marc Smith, no 

Simpósio de Computação Social da Microsoft Research, comentou que a “grande parte da interação 

acontece em uma outra ordem de interação – em outro espaço – não na ordem de interação física da 

co-presença. Porém, isso está prestes a mudar” (SMITH apud ARNALL, 2009).  

Durante três décadas, a maioria de nós interagiu com os computadores e, posteriormente, 

com tablets e smartphones, exatamente da mesma maneira: apontamos com um mouse (ou com o 

dedo) e olhamos para uma tela. De certo modo, hoje, podemos dizer que este modelo pode ser 

considerado como uma interface computacional mais desatualizada. Mas, por outro lado, são estas 

interfaces que estão dando forma a todos os sistemas operacionais e aparelhos projetados desde 

sua invenção. Recentemente, este modelo está começando a ser deixado de lado e sendo 

substituídos por outras tecnologias.  

A interação digital está acontecendo em diversos espaços e lugares mentais e físicos. Hoje, 

nós acessamos a Internet, olhamos para telas, e ficamos entrando e saindo entre o ciberespaço e o 

ambiente físico.  Neste sentido, a chamada “Internet das Coisas” pode auxiliar a aumentar a 

consciência do ambiente físico e social e a deixar as pessoas menos expostas às telas, focando 

mais na sua relação com o nosso entorno. 

Alterar um formato de interação tão profundamente enraizado é algo desafiador. Mas 

também podemos repensar como interagir com a tecnologia de forma radical. O nome para este 

campo de estudo é o design de interfaces tangíveis, um modelo de interação atribuído a objetos 

conectados cada vez mais presentes no nosso cotidiano. 
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O meio acadêmico é propício e permite a realização de reflexões para o desenvolvimento 

de ideias, levantamento de hipóteses e abordagens para se pensar estas questões. Com esta 

pesquisa, pretendemos discutir questões técnicas emergentes nestas interações e abordar aspectos 

importantes que ajudam a compreender as complexidades destes sistemas. Uma pesquisa 

acadêmica proporciona um novo contexto fora da prática comercial, diferenciand-se também das 

abordagens mais críticas estabelecidas na arquitetura e nas artes.  

A pesquisa em design deve explorar um novo papel para os objetos conectados, pode 

permitir modelos de fabricação mais poéticos: uma forma de pesquisa social que integra 

experiência estética com o dia-a-dia das pessoas. Por este motivo, torna-se importante destacar os 

modelos estéticos de objetos que integram o ambiente digital ao mundo físico, ou seja, os dois 

ambientes que fazem parte da vida das pessoas. Através do estudo dos modelos estéticos e de 

usabilidade, podemos propor futuros conceitos de design aplicados a objetos eletrônicos. 

O design é uma prática que continuamente se reinventa (MARGOLIN, 1996, p. 04). No 

design “off-line”, podemos oferecer, de forma cômoda, projeções de dados, fora do fluxo 

contínuo da comunicação e troca de informações. No mundo virtual, torna-se viável e possível a 

absorção de dados off-line e a realimentação destes sistemas, em tempo real. Uma das principais 

ambições desta pesquisa é entender quais são os modelos estabelecidos para o design das mídias 

tangíveis e digitais que interagem com os meios físicos. Assim, pretendemos identificar a 

existência de novas categorias e modelos que permitam apoiar e responder às transições pelas 

quais as mídias estão passando, assim como identificar possíveis mudanças nas formas de 

educação sobre o design e nos modelos de negócios. 

Assim, esta pesquisa visa identificar, problematizar e analisar quais são as características 

estéticas e de usabilidade na evolução das interfaces gráficas até as tangíveis. Os objetivos 

específicos que pretendemos buscar nesta pesquisa são: 

a) Identificar questões estéticas e de usabilidade ao observar das interfaces digitais até as 

tangíveis;    

b) problematizar as interferências da realidade material e física quando as mídias migram 

dos ambientes físicos para os digitais; 

c) compreender e analisar como se dá o processo de concepção de objetos conectados do 

ponto de vista histórico de interfaces gráficas e tangíveis que foram se modificando 

com o tempo, em seus aspectos mentais e visuais; 
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d) propor uma metodologia de análise e concepção das interfaces tangíveis do ponto de 

vista estético e de usabilidade; 

e) realizar estudos de caso da interface de objetos conectados criados a partir da 

convergência entre os meios digitais e físicos para testar a metodologia proposta.   

 

As interfaces gráficas (ou GUIs, sigla para Graphical User Interfaces) são padrões estéticos 

visuais que surgiram a partir da necessidade de se criar interfaces intuitivas para os usuários e fáceis 

de serem usadas. A utilização de certos elementos visuais e icônicos advindos de objetos e artefatos 

do mundo físico são aspectos importantes de serem tratados. Eles partem de processos 

estabelecidos, já que os usuários estão familiarizados com a realidade e não com o mundo virtual. 

Do mesmo modo, com o surgimento das interfaces tangíveis, as interfaces tangíveis (ou TUIs, sigla 

para Tangible User Interfaces), ocorreram inversões nas concepções visuais. De fato, hoje, existe a 

preocupação em transparecer o digital nas interfaces criadas que serão inseridas no ambiente físico. 

Assim, este projeto visa propor um método e uma análise de interfaces tangíveis, a fim de 

se realizar críticas ao senso comum visando à concepção de futuros projetos em busca de soluções 

que observem uma estética mais apurada para estes objetos. De fato, a pesquisa busca mapear e 

apresentar as recentes tecnologias nas quais estes mundos on e off-line não estão dissociados, e 

sim trabalham em conjunto e, assim, alcançamos resultados que, se eles fossem separados, não 

seriam satisfatórios. Como isso, temos informações dinâmicas para um ambiente tangível e 

persistente e, vice-versa, do ambiente físico ao digital.  

Deste modo, esta pesquisa pretende identificar, problematizar qual é o potencial em 

relação ao design destes produtos, centralizando-se em aspectos estéticos e de usabilidade, 

desenvolvendo uma posição crítica com o objetivo de identificar os padrões que emergem da 

união entre o on-line e off-line.   

No Quadro 1 sintetizamos a questão geradora do estudo e a correlação entre objetivos 

específicos e procedimentos metodológicos. São também indicados os capítulos em que serão 

discutidos cada um dos objetivos específicos a partir da metodologia atribuída a tais. 
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Quadro 1 – Resumo dos capítulos e procedimentos metodológicos. Elaborado pela autora. 

PROBLEMA OBJETIVO 
GERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS CAP. 

Durante três 
décadas, 
interagimos 
com 
computadores 
e smartphones, 
exatamente da 
mesma 
maneira: 
apontamos 
com um mouse 
(ou com o 
dedo), sempre 
estivemos 
olhando para 
as telas.  
 
No entanto, este 
modelo está 
começando a 
ser deixado de 
lado e sendo 
substituídos por 
outras 
tecnologias. 
Uma delas são 
as interfaces 
tangíveis. 
Porém, existem 
poucos métodos 
de análise e 
concepção 
destas 
interfaces pelos 
designers.  

Identificar e 
analisar, por 
meio de uma 
reflexão, quais 
são as 
características 
estéticas e de 
usabilidade na 
evolução das 
interfaces 
digitais até as 
tangíveis.  

Problematizar as 
interferências da 
realidade material e 
física quando as 
mídias migram dos 
ambientes físicos para 
os digitais. 

Definição de conceitos gerais e aturores 
atribuídos a esta pesquisa. 1 

Levantamento bibliográfico de pesquisas 
relacionadas às GUIs e TUIs, trazendo 
conceitos de desmaterialização, Internet 
das Coisas, computação ubíqua. 

1 

Compreender e 
analisar como se dá o 
processo de concepção 
de objetos conectados 
do ponto de vista 
histórico de interfaces 
gráficas e tangíveis 
que foram se 
modificando com o 
tempo, em seus 
aspectos mentais e 
visuais. 

Levantamento histórico desde as 
primeiras GUIs até o surgimento das 
TUIs para contextualização da evolução 
do seu design, trazendo os principais 
pesquisadores da área. 

1 
 

Propor uma 
metodologia de análise 
e concepção das TUIs 
do ponto de vista 
estético e de 
usabilidade. 

Levantamento bibliográfico de 
metodologias para análise e concepção 
do design de GUIs. 

2 

Levantamento bibliográfico das 
principais características das TUIs. 2 

Proposta de metodologia de design 
específica para TUIs baseadas nas 
características descritas, acrescentadas 
às metodologias de análise de GUIs. 

2 

Realizar estudos de 
caso da interface de 
objetos conectados 
criados a partir da 
convergência entre os 
meios digitais e físicos 
para testar a 
metodologia proposta.   

Coleta de objetos eletrônicos que 
possuem TUIs, levantamento de 
exemplos acadêmicos e de designers. 

2 

Estudo de três casos de TUIs, analisando 
a usabilidade e estética de cada um a 
partir da metodologia de design 
elaborada neste capítulo. 

2 

 

Finalmente, as Considerações Finais serão realizadas a partir de evoluções recentes do 

design em TUIs com base em relações dos casos estudados no Capítulo 2. Serão recomendados 

caminhos para a criação estética de futuras interfaces a serem criadas utilizando metáforas 

transcritas entre o mundo on-line e off-line. 

Para dar continuidade às nossas reflexões, é necessário definir alguns termos relacionados à 

pesquisa sobre interfaces tangíveis e intangíveis. Primeiramente, como já indicamos, as 

terminologias “interface gráfica” e “interface tangível” possuem suas respectivas siglas: Graphical 
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User Interfaces ou “GUIs” e as Tangible User Interfaces ou “TUIs”. E, neste texto, utilizaremos as 

versões abreviadas e por extenso. Ambas são corretas, porém é importante destacar que o termo 

GUI será utilizado referindo-se às interfaces gráficas e TUI no contexto das interfaces tangíveis. 

Devemos indicar também que a sigla TUI é utilizada para abreviar Text User Interface mas, nesta 

investigação, não abordaremos este assunto porque não é o foco de nossa pesquisa. 

Em diversos momentos, a palavra “objeto” aparecerá em nosso texto para indicar um 

sentido físico. Ao mesmo tempo, este termo tem sido interpretado em semiótica, ciências da 

computação e interfaces de usuário de várias maneiras diferentes, muitas delas sem ter relação 

com o mundo físico. Flusser define objeto como “algo com o qual esbarramos” (1985, p. 05). No 

entanto, embora nos esbarramos com eles, a maioria dos objetos físicos não possuem conexão 

alguma com interfaces tangíveis. Portanto, embora a palavra seja utilizada no contexto da 

Internet das Coisas, ela possui duplo sentido o que a torna ambígua em relação aos seus 

significados. O termo “objeto conectado” será utilizado algumas vezes para esclarecer esta 

ambiguidade, denotando os aspectos físicos e digitais dos elementos das interfaces tangíveis. 

 Outro termo adotado para esta pesquisa é o conceito de “artefato” como sendo uma 

palavra alternativa à palavra “objeto” que indica objeto físico e que é produzido pelo homem, 

mas que não é utilizada pelos designs digitais e computacionais. No entanto, objetos naturais 

como pedras ou conchas são usados como interfaces tangíveis, tornando o termo útil, mas, muitas 

vezes impreciso. Ainda em relação à terminologia, o termo “tangível” refere-se, especificamente, 

aos elementos físicos das interfaces tangíveis e o seu papel de representar fisicamente 

informações digitais. Assim, “tangível” será utilizada nesta pesquisa porque é uma palavra 

específica do contexto das TUIs. 

Para concluir esta introdução, Jenkins ressalta a importância da exploração de múltiplos 

contatos entre marcas e consumidor: “a força de uma conexão é medida em termos de seu 

impacto emocional. Hoje, a experiência não deve ser contida em um único suporte midiático, mas 

deve estender-se ao maior público possível deles” (JENKINS, 2008, p. 104). 

Portanto, o papel do designer é tornar essa interação entre os meios algo possível e viável 

da maneira mais criativa e lúdica. Para isso, é necessário oferecer recursos que facilitem a 

elaboração de soluções que possibilitem a experimentação e interação do público com diversos 

meios, especialmente no digital e físico. Como destaca Flusser (2007, p. 55), estamos cada vez 
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menos interessados em possuir coisas e cada vez mais querendo consumir informações. Não 

queremos apenas objetos, mas queremos experiências, sejam elas sensoriais ou psicológicas. 
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1 DAS INTERFACES GRÁFICAS ÀS TANGÍVEIS 

 

1.1 O mundo físico e digital estão convergindo 

 

Vivemos num momento em que a “Cultura da Convergência”, por meio da indústria 

midiática, adota diferentes meios de comunicação para promover seus produtos, dando lugar a 

novos formatos de interação e absorção de conteúdo (JENKINS, 2008, p. 310). As razões para a 

adoção do modelo de convergência são diversas: estratégias baseadas na convergência consolida a 

fidelidade do usuário, do “interator” ou “interagente”, segundo Janet Murray (2003). Numa época 

onde a fragmentação do mercado, a definição de nichos e o aumento da troca de arquivos 

ameaçam os modos antigos de fazer negócios, verificamos, por meio do modelo de convergência, 

como se comportam os interagentes. De fato, a convergência está sendo estimulada pelos próprios 

usuários, que exigem que as empresas de mídia sejam mais sensíveis aos seus interesses.  

Aí cabem as seguintes perguntas: onde os meios tradicionais de comunicação se 

convergem? E como a produção off-line interage com o on-line? Atualmente, a absorção de 

informações pelo público torna-se veloz e se dá através de múltiplos meios. Tendo recursos como 

os meios digitais, abre-se um leque de possibilidades de interação no ambiente físico, tentativas 

que antes seriam inviáveis. 

Para Santaella (2005, p. 12), um denominador comum aos meios de comunicação de 

massa está exatamente na convergência entre os diversos meios e suas linguagens que se 

hibridizam, cada vez mais, a partir das tecnologias emergentes. No cinema, são envolvidos meios 

como a imagem, diálogos, sons e ruídos, além da combinação de diferentes perfis de pessoas 

como designers, artistas, fotógrafos, atores. Esta mistura de meios e linguagens resulta em 

experiências sensório-perceptivas ricas para o receptor. Porém, ao mesmo tempo, essa mistura 

facilita a comunicação, ao reforçar o significado de uma imagem a partir do diálogo e da música 

que a acompanha. Outros exemplos, como a publicidade, também direcionam a comunicação de 

uma imagem ao ser inserido um texto de acordo com o propósito de persuasão pretendido.  

Quem nunca pensou na possibilidade de integrar vídeos com as páginas de papel, como no 

conhecido Daily Prophet1, jornal do clássico livro Harry Potter, onde já se previa o uso de 

imagens em movimento, como “passe de mágica”. Já existem algumas técnicas de integração 

                                                
1 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=xaBEFqFVSE8>. Acessado em 12 de maio de 2016. 
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entre a mídia impressa e a digital, como constatamos na inserção de QR Codes2 em livros ou 

revistas, assim como criações artísticas de caráter generativo, como a utilização de recursos online 

como o Processing3. Usado para geração de arte através de códigos binários, seu resultado pode 

ser tanto impresso em livros ou apresentado em suportes digitais.  

No campo das artes, este fenômeno da convergência (JENKINS, 2008) – ou 

intersemioticidade dos meios, nas palavras de Santaella (2005), também foi colocado em prática a 

partir da Revolução Industrial. Gradativamente, desde as primeiras obras do impressionismo, 

artistas tem incorporado dispositivos tecnológicos dos meios de comunicação para a sua própria 

produção. Movimentos surgidos nos anos 60 e 70 como a Arte Pop, Land Art, Body Art e 

performances foram acompanhados pela intensa combinação de aparatos tecnológicos nas obras, 

indo desde a fotografia e cinema, passando pela música, por exemplo, com o uso de fitas cassetes 

nas obras (SANTAELLA, 2005, p. 13). As tecnologias4 estão tomando a linha de frente do 

experimentalismo nas artes, até o ponto de muitos curadores terem abandonado as formas 

tradicionais de arte, pintura e escultura, por não considerarem-as técnicas contemporâneas. 

 
Ao fazerem uso das novas tecnologias midiáticas, os artistas expandiram o campo das 
artes para as interfaces digitais, a partir do desenho industrial, publicidade, cinema, 
televisão, vídeo, computação gráfica. As primeiras obras de arte computacionais foram 
contemporâneas ao aparecimento do computador. A utilização das telecomunicações 
como fax, telefone, televisão, em eventos artísticos, antecipou a atual disseminação da 
arte nas e das redes planetárias. Fazendo uso da realidade virtual distribuída, do 
ciberespaço compartilhado, da comunicação não local, dos ambientes multiusuários, dos 
websites colaborativos, da web TV, dos net games, as artes digitais, também chamadas de 
“artes interativas”, desenvolvem-se nos mesmos ambientes que servem às comunicações, 
tornando porosas e movediças as fronteiras intercambiantes das comunicações e das 
artes. (SANTAELLA, 2005, p. 16) 
 

Estar entre redes, entre o on e off-line, não é mais “novidade”. Gisele Beiguelman (2010) 

denomina este “estar entre redes” de cibridismo. As pessoas estão o tempo inteiro entre experiências 

                                                
2 QR Code: abreviação de “Quick Response Code” é a marca registrada de um modelo de código de barras projetado 
inicialmente na indústria automotiva no Japão. Seu uso se popularizou pela sua capacidade de armazenamento de 
dados superior ao código de barras e sua leitura rápida. 
3 Processing: linguagem de programação concebida por Casey Reas e Ben Fry no MIT Media Lab, com o objetivo 
de facilitar a programação para designers e artistas visuais. Ele apresenta funções nativas e uma estrutura de 
processamento interno otimizadas para a produção de imagens (OAKIM, 2015). 
4 A palavra técnica tem sua raiz etimológica na palavra grega téchne, que significa técnica, arte ou ofício, e a palavra 
tecnologia tem origem nas palavras gregas téchne e lógos – esta última significa razão, discurso ou pensamento 
(DICTIONARY apud OAKIM, 2015). Assim, tecnologia tem sua origem na combinação dos conceitos de téchne e 
lógos, sendo, então, uma sistematização de uma arte, de um ofício ou de uma técnica (OAKIM, 2015).  
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on-line e off-line. O celular se tornou uma extensão digital do corpo humano, se convertendo numa 

espécie de controle remoto do nosso cotidiano, gerenciando nossas agendas, nossa plataforma de 

contato, nossa voz, nossas fotos. Tornou-se uma lente de expansão do nosso corpo. 

Ainda assim, alguns pesquisadores como Lee Rainie, Barry Wellmanet, Van Kranenburg e 

Lúcia Santaella vão além dos celulares, e falam de “Computação Ubíqua” (Ubiquitous 

Computing), “Internet das Coisas” ou “everyware” (WEISER, 2006). Eles tratam deste tema 

como interações homem-computador que vão além do computador pessoal para um ambiente dos 

objetos que processam informações entre pessoas e máquinas (WEISER, 2006, p. 66-75). Objetos 

compartilham informações, roupas, acessórios, utilidades, carros, livros, assim como edifícios e 

casas, ou seja, são “objetos inteligentes”.  

Para a grande parte dos usuários, a computação ubíqua é uma revolução ainda muito 

fundamental para ser percebida como tal. Alguns profissionais defendem uma transição mais 

suave. O diretor de TI da Tesco no Reino Unido, Colin Cobain, fala que tags RFID5 serão usadas 

em “muitos produtos” nos próximos anos: “RFID vai nos ajudar a entender mais sobre nossos 

produtos”. E alguns profissionais acreditam que “aquilo que chamamos de computação ubíqua irá 

gradualmente se converter no modo dominante de acesso ao computador nos próximos 20 anos” 

(COBAIN apud VAN KRANENBURG, 2008, p. 15).  

De modo intrigante, foi justamente Weiser quem acreditava que “a computação ubíqua 

não irá permitir nada fundamentalmente novo, mas fazer tudo mais rápido e fácil de fazer, com 

menos esforço mental (WEISER apud VAN KRANENBURG, 2008, p. 15-16).  

 As redes wireless estão combinando todos tipos de aplicações, plataformas, serviços e objetos 

(como, por exemplo, com RFID) em redes. Hoje, nossa comunicação acontece através de celulares, 

smartphones, smart watches, tablets, dentre outros. Os carros podem ser espaços informacionais com 

sistemas de navegação (GPS), e vídeo-games como X-BOX e Playstation tem capacidades wireless para se 

comunicarem com outros consoles. Inclusive, já existem experimentos e produtos lançados recentemente 

como roupas com tecnologia computacional pervasiva e wearables, além de ambientes inteligentes (que 

reconhece onde estamos e quem somos).  

 O modelo de interação usuário-máquina, utilizado na computação ubíqua, são as 

“interfaces tangíveis”, propostas como alternativa às interfaces gráficas. As TUIs demonstram 

                                                
5 RFID: tecnologia de interface emergente que permite que um computador identifique objetos físicos. Tags RFID 
são simples, baratas e funcionam sem bateria. A sigla RFID se refere a Radio Frequency Identification (ARNALL, 
2014, p. 10-13). 
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uma maneira de materializar aquilo que Weiser (apud ISHII, 2008, p. 16) vislumbrava como 

computação ubíqua, tecendo a tecnologia digital no tecido de um ambiente físico e tornando-o 

invisível. No lugar de fazer o pixel se dissolver em uma série de diferentes interfaces, as TUIs 

usam formas físicas tangíveis que se adequam facilmente ao ambiente físico dos usuários. 

Camuflagem fará parte do design de produtos digitais. Os iPhones terão cores e 

produzirão sons correspondentes ao ambiente onde ele se encontra. Eventualmente, eles reduzirão 

o volume automaticamente quando, por exemplo, o usuário entrar em um cinema ou trem (VAN 

KRANENBURG, 2008, p. 15-16). 

 Os artistas sempre exploraram as condições para mudanças tecnológicas, aplicações e serviços. 

Nesse movimento para o ambiente, da Internet para a “Internet das Coisas”, o processo poético de dar 

significado e de criar experiências não esta sendo somente produzido ao nível do design, mas também 

estará atrelado à arquitetura da informações, protocolos e padrões tecnológicos.  

Quando falamos em tecnologia, não nos referimos somente às tecnologias digitais, ou 

aquelas que fazem parte da atual Revolução Tecnológica. Devemos considerá-la em um espectro 

mais amplo. Ela vai desde a pintura, com a criação da técnica da tinta óleo em substituição ao 

afresco, passa pela fotografia, cinema e vídeo com as questões que envolvem a reprodutibilidade 

técnica (BENJAMIN, 2012) e a imagem em movimento, também passa pela televisão e os meios 

analógicos, e, hoje, pelos meios digitas, cada um destes suportes e suas devidas linguagens devem 

ser consideradas no momento da criação. 

Pierre Lévy (1999, p. 22) ainda afirma que as tecnologias são “produtos de uma sociedade 

e de uma cultura”. Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade encontra-se 

condicionada por suas técnicas. A cultura digital antes era vista e estava atrelada a nichos 

específicos ou público interessado em computadores. Hoje, ela tornou-se popular. As conversas e 

ideias mais interessantes que estão acontecendo no campo do design e das artes são, de alguma 

forma, um diálogo entre tecnologia e inovação. 

Popper (1997, p. 30) argumenta ainda que componentes tecnológicos como hardware e 

software são estruturas que dão forma à informação que processam, mesmo que estas estruturas 

sejam geralmente tidas como "transparentes". Em trabalhos gerados por computador como os de 

George Legrady, observa-se que uma imagem parece natural na sua superfície, mas, na verdade, é 

mediada e, portanto, um desafio às noções convencionais de representação visual como uma 

simples reflexão de objetos pré-existentes.  
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O projeto Tracing consiste em uma instalação projetada em duas telas que usam ambos 

lados de uma parede posicionada no meio da galeria (Figura 1). Textos e som ambiente são 

continuamente projetados nos dois lados. Um lado é de composto por dados impessoais coletados 

em situações cotidianas, além de palavras e sistemas que refletem uma perspectiva sobre a cultura 

da tecnologia. O outro lado, traz um outro tom narrativo, que expressa subjetividade com 

descrições visuais de espaços culturais. Os conteúdos dos dois lados são afetados pela 

movimentação da audiência dentro do espaço da galeria, detectado por sensores de movimento. 

 

  
Figura 1 – Trabalho de George Legrady: Tracing, 1997. Fonte: LEGRADY, 1997. 

 

O projeto mais recente de Legrady, o Pockets Full of Memories I e II, foi concebido 

também como uma instalação no tópico do arquivo, memória e participação da audiência (Figura 

2). Neste projeto, o público interage com a obra escolhendo uma imagem digital de um objeto, 

onde podem adicionar palavras descritivas e avaliações usando uma tela touch. Os dados se 

acumulam ao longo da exposição e se organizam de acordo com um algoritmo que prevê as 

similaridades entre as descrições semânticas dadas pelo público.  

 

  
Figura 2 – Trabalho de George Legrady: Pockets Full of Memories II, 2006. Fonte: LEGRADY, 2005. 
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Em paralelo às pesquisas de Popper e a ascenção da arte digital, em 1997, os fundadores 

do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hiroshi Ishii e Ullmer (1997, 

p.01) afirmaram que vivemos duas realidades: o ambiente físico e o ciberespaço. No ambiente 

físico ele fazia referência ao habitat em que nós, humanos, vivemos. E ao ciberespaço ele referia-

se ao mundo intangível dos bits e bytes, e ao mundo digital. Na época, ele dizia que ambos os 

mundos eram “paralelos, mas dissociados”. Paralelos porque podemos interagir com eles 

simultaneamente e, ao interagir com o mundo digital, através da mediação, também estaríamos 

interagindo com o mundo físico e com seus aparatos tecnológicos. No entanto, eles eram 

considerados "dissociados" já que eles tinham características divergentes. Nas próximas páginas, 

pretendemos deixar claro como se dá esse processo de associação dos meios. 

Como indica Gibson (apud CAMPENHOUT, 2013, p. 02), o ambiente físico é de 

"substâncias" como os humanos, animais, objetos e líquidos. Para esta pesquisa, serão 

considerados os conceitos de objetos e artefatos e, ambas as substâncias são tangíveis, estáticas e 

persistentes. Por outro lado, o mundo digital traz consigo informações, intangíveis, dinâmicas e 

transitórias. Na Figura 3, observamos um esquema que relaciona o Ambiente Físico e o Digital.  

 

 
Figura 3 – Ambiente Físico versus Mundo Digital. Fonte: CAMPENHOUT, 2013, p. 03. 

 

           Um objeto no ambiente físico é tangível, por exemplo, a cadeira de madeira. As pessoas 

podem tocar nela, sentar-se, levantar-se e manipulá-la. Ela conta com características que estão 

presentes no mundo físico: textura, temperatura, massa, inércia e seu formato tem características 

essenciais que atribuem significados para as pessoas. A cadeira guia o usuário para determinadas 

ações (NORMAN, apud CAMPENHOUT, 2013, p. 02) que são: sua superfície horizontal permite 

e conduz as pessoas a se sentarem, enquanto a sua superfície vertical indica que devemos apoiar 
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as costas. Isso nos mostra que as cadeiras, com suas características físicas, atraem nossas funções 

perceptivas e motoras. 

 Por outro lado, como já foi mencionado, as informações do mundo digital são intangíveis, 

embora haja uma tentativa de transpor objetos do mundo físico no digital. A empresa Apple, em 

uma campanha criada para promover o iPad, apresenta funcionalidades do tablet que reproduzem 

objetos como livros e revistas de papel, câmeras fotográficas analógicas, instrumentos musicais e, 

inclusive, máquinas de escrever (Figura 4).  

 

  
Figura 4 – Propagandas do iPad3 onde a tela do tablet é apresentada no mundo físico (outdoor) como se comporta a 

interface gráfica no ambiente digital, de maneira intangível. Fonte: DAILY BILLBOARD, 2013. 

 

No entanto, as informações no digital não possuem forma física, ou seja, não atraem 

nossas funções perceptivas e motoras como a cadeira (VALLGARDA; SOKOLER, 2010, p. 02-

03). De fato, o objeto do mundo digital só pode ser percebido através de mediações como, por 

exemplo, uma representação em uma tela de computador que permite o uso de controles. Na atual 

geração de produtos digitais, a informação é mediada de maneira unilateral. Ela atrai, 

principalmente, nossas habilidades cognitivas (DJAJADININGRAT et. al., 2004, p. 04). 

Do mesmo modo que a cadeira de madeira é tangível, ela também é estática. Isto é, ela 

não se transforma em qualquer objeto físico, como, por exemplo, um carro, repentinamente. Ela 

tem uma função principal, a de servir como suporte para as pessoas sentarem-se. A informação, 

por outro lado, é dinâmica. As informações podem ser apresentadas de diversas maneiras. A tela 

de um tablet que possui superfície de display pode variar ao longo do tempo para comunicar uma 

determinada informação, mostrar um filme, ou apresentar um jogo. Segundo Hallnas et al. (2002, 
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p. 158), este estado é chamado de “temporariedade" e é uma importante propriedade da 

tecnologia computacional. 

 Finalmente, a cadeira é permanente, ela não irá desaparecer sem a intervenção humana 

(ser queimada ou destruída, etc). A informação digital pode desaparecer e reaparecer 

rapidamente, na hora que desejarmos. Os computadores e produtos digitais tem uma natureza on 

e off-line que são opostas às características dos objetos do mundo físico. Um exemplo que ilustra 

esta condição é a televisão. Suas cores são vivas e coloridas quando está ligada e, em 

compensação, ao ser desligada, ela fica em silêncio e na escuridão. 

        Todas estas características ilustram as diferenças entre o ambiente físico e do mundo 

digital. Como indica Van Campenhout (2013, p. 03) estes dois ambientes parecem estar 

desconectados e dificilmente conciliáveis. No entanto, hoje, verificamos que parece haver um 

campo de tensão entre eles que os conectam.  

 

1.2 Desmaterialização e Interfaces Gráficas 

  

Quando um artefato do mundo físico é incorporado ao mundo digital acontece o 

fenômeno da “desmaterialização” (VAN CAMPENHOUT, 2013, p. 02). Isto significa que o 

artefato em si, perderá algumas das suas características do ambiente físico e adotará 

características específicas para o mundo digital. Em resumo, ele se torna intangível, dinâmico e 

transitório, mas também se torna flexível, ilimitado e onipresente (Figura 5). 

 

 
Figura 5 – Um artefato desmaterializa quando se move a partir do ambiente físico para o mundo digital.            

Fonte: CAMPENHOUT, 2013, p. 03. 
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 Ao falarmos sobre a desmaterialização em design, verificamos que as interfaces gráficas 

(GUIs) tornam possíveis as interações dos usuários com aquilo que eles não vêm: o hardware. A 

“Interface do Usuário” é a parte do artefato digital: software6 no qual a pessoa pode ver e ouvir, 

tocar, entender e até comandar (GALITZ, 2002, p. 04). Portanto, a interface mais apropriada é 

aquela que satisfaz as necessidades, capacidades e limitações do usuário de maneira mais efetiva. 

Galitz ainda afirma que a melhor interface é aquela que não é notada, a que permite ao usuário 

focar na informação e na tarefa que necessita realizar, e não nos mecanismos usados para 

apresentar essa informação ou executar determinada tarefa.  

No design de interação, o conceito de "design invisível" tem se tornado cada vez mais 

comum, embasado em frases como “o bom design é aquele invisível” (REICHENSTEIN, apud 

ARNALL, 2014, p. 104). A ideia de invisibilidade nos aparelhos foi popularizada pela Apple 

argumentando que “eles acreditam que a melhor tecnologia é aquela que acontece quando está 

invisível”. Esta discussão está atrelada ao fenômeno descrito anteriormente de desmaterialização, 

uma vez que a matéria se torna invisível em algumas interfaces gráficas. 

Durante a história das interfaces, a utilização de elementos vindos do off-line contribuiram 

para a experiência de usuário e vice-versa, quando o on-line é integrado no ambiente físico. 

Porém, hoje, muito se fala em invisibilidade na computação. A invisibilidade é a modelagem 

como uma qualidade desejável e inevitável da tecnologia das interfaces. Alguns autores, como 

Don Norman (1999), propõem o “computador invisível” como um modelo para computação no 

futuro, enquanto Ishii e Ullmer (1997, p. 01) falam das interfaces perfeitas “entre átomos e bits” e 

Spool (apud ARNALL, 2014, p. 53) defende que as interfaces precisam ser experimentadas, não 

vistas.  

Em contraposição à defesa de Norman sobre o computador invisível e de Reichenstein 

(apud ARNALL, 2014), Dunne defende a posição de que ao serem criadas interfaces 

transparentes, acontece um fenômeno de dependência dos serem humanos em relação às 

“máquinas inteligentes”, principalmente a dependência da construção de modelos conceituais e 

valores adotados por essas máquinas. Interfaces amigáveis (“user-friendly”) ajudam a naturalizar 

                                                
6 Software: entidade abstrata por meio da qual o programador consegue controlar a máquina, utilizando linguagens 
de programação para determinar as sequências de comando que são executadas através de diferenças de voltagem no 
hardware (OAKIM, 2015). 
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objetos eletrônicos e os valores que elas incorporam (DUNNE, 2008, p. 13-19). Enquanto objetos 

eletrônicos são manipulados, o seu uso é delimitado pelo simples modelo generalizado de um 

usuário para os quais estes objetos são projetados: o maior tempo que passamos usando-os, maior 

é o tempo que gastamos como caricatura, como Dunne define. Caricaturas porque os usuários 

convertem-se em papéis específicos criados por grandes corporações que desenvolveram as 

primeiras interfaces e continuam gerando modelos para novos projetos. Um exemplo é um aviso 

da interface quando existe risco de que a foto que o usuário está publicando não é adequada, 

como se fosse uma sinalização de que o usuário está sendo criativo e deveria voltar à norma 

estabelecida pela empresa que desenvolveu tal interface.  

 Ao levantar estas contradições, Dunne expõe uma solução, que se concretiza no momento 

em que o designer poetiza a distância entre pessoas e objetos, experimentando projetar interfaces 

que causam estranhamento ou ainda alienação. Para que aconteça um diálogo crítico e sensível do 

usuário com o produto ou com o objeto eletrônico, até mesmo possibilitando inovações em 

design, deve-se quebrar a assimilação inconsciente que as pessoas fazem ao observarem 

interfaces que seguem modelos conceituais previamente fabricados. Além disso, com o sucesso 

da produção em massa de computadores, a inovação na interação deu-se nas áreas de hardware, 

com a evolução das telas, teclados e mouses, mas pouco mudou nas interfaces desde que elas 

foram projetadas pela Xerox. Através da análise estética sobre estes produtos e com um olhar 

crítico, é possível desenvolver novos produtos que questionem estes modelos e, finalmente, 

atinja-se inovação.  

 Um exemplo de interface gráfica que questiona o senso comum é o grupo experimental 

Potatoland com o navegador Riot criado por Mark Napier em 1999. Cruzando conteúdos 

recentemente buscados e acessados pelo usuário do computador, o navegador de Internet quebra 

as regras aceitas de propriedade na Internet. Ele mistura diferentes páginas web em uma mesma 

janela, gerando um resultado visual randômico e aleatório com parâmetros gerados pelos artistas 

do grupo Potatoland, como mostra a Figura 6. Acima de tudo, o grupo questiona a reciclagem de 

conteúdo e a reprodução de propriedade, direitos autorais e marca, gerando uma estética fora dos 

padrões estabelecidos pelas grandes indústrias da Internet. 
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Figura 6 – Imagem da Potatoland com o navegador Riot. Fonte: NAPIER, 1999. 

 

Como argumenta Arnall (2014, p. 104), a desmaterialização foi concebida e motivada 

pelo fenômeno da tecnologia invisível: comunicação wireless, microprocessadores, estruturas de 

dados, protocolos, abstrações dos códigos e a “Cloud Computing” (Computação nas Nuvens). A 

computação cada vez mais opera numa rede não visível e por meio da Internet. Opera escondido 

dentro de aparelhos de plástico, vidro e alumínio que ficam dentro dos nossos bolsos e carteiras. 

A complexidade é necessariamente escondida, modulada e abstraída para promover o 

desenvolvimento dos sistemas como a Internet e o smartphone.  

Por outro lado, o autor questiona se esta imaterialidade acaba tornando-se problemática 

por cegar-nos à realidade material onde todos os sistemas digitais são compostos e limitados pelo 

fenômeno físico. As tecnologias ainda estão permeadas por completo com os imperativos da sua 

materialidade (BLANCHETTE, apud ARNALL, 2014, p. 104), em especial quando lidamos com 

falhas destas tecnologias, onde elas se fazem presentes e visíveis. 

Neste sentido, tudo o que se vê no computador ou no smartphone é parte de um universo 

virtual. As imagens, textos e sons só existem neste “mundo plugado” cujos fluxos de signos 

aparecem e desaparecem em um piscar de olhos. O limiar mais radical da virtualidade implica a 

imersão total do usuário em um mundo paralelo. Esse limiar já tem sido objeto de 

experimentações nas artes e no design, como por exemplo, no uso de realidade virtual 

(SANTAELLA, 2005, p. 63). 

Popper (1997, p. 30) argumenta que componentes tecnológicos como hardware e 

software são estruturas que dão forma à informação que processam, mesmo que estas estruturas 

sejam geralmente tidas como "transparentes". Em trabalhos gerados por computador como os de 

George Legrady, observa-se que uma imagem parece natural na sua superfície, mas na verdade é 
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mediada e, portanto, um desafio às noções convencionais de representação visual como uma 

simples reflexão de objetos pré-existentes. 

A tentativa pró-ativa das empresas de tecnologia de tornarem a web invisível acaba por 

tornar a representação visual de interfaces gráficas insuficiente para mostrar o conteúdo de 

maneira materializada. Houve tentativas de recriar a interface gráfica como o projeto Xanadu7, 

criado nos anos 60 por Ted Nelson (Figura 7). O Xanadu pretendia revelar hipertextos de uma 

maneira transparente, destacando a origem de cada citação no texto para outros documentos. O 

fato é que grande parte da informação disponível na Internet está invisível para o usuário. Através 

de uma tentativa de tangibilizar a informação digital, busca-se uma nova maneira de repensar esta 

quantidade de dados e trazer o usuário como parte desta interação e também a contextualização 

do digital com o ambiente físico onde vivemos.  

 

 
Figura 7 – Projeto Xanadu por Ted Nelson. Fonte: NELSON, 1960. 

   

  Contrastando com este discurso de imaterialidade na computação, está acontecendo uma 

emergência no conceito de "retorno à materialidade" em várias disciplinas que tem adotado um 

interesse intensificado nas “coisas” e materialidades (ARNALL, 2014, p. 104-105). 

Desmaterialização significa diferentes coisas dependendo da relação que é feita: imaterial/material, 

invisível/visível, energia/matéria, software/hardware, virtual/real. No entanto, o físico nunca pode 

ser completamente desconsiderado: “Toda sinfonia tem seu disco; todo experimento de áudio sua 

caixa de som; toda imagem visual sua câmera” (MOLES, 1995, p. 274).  

 Alguns movimentos, como o criado pelo grupo de design alemão Kunstflug nos anos 80, 

defendiam que valores e funções poderiam transicionar completamente entre hardware e 

                                                
7 http://www.xanadu.net/ 



 

 

36 

software, de duas a três dimensões e, finalmente, fazer “design sem um objeto” (DUNNE, 2008, 

p.13). Um dos exemplos mais icônicos criados pelo Kunstflug no movimento “design sem um 

objeto” foi a Eletronic Hand Calculator (Figura 8), definindo uma posição extrema no debate 

sobre o impacto da tecnologia eletrônica nos objetos. O principal argumento do grupo Kunstflug 

era o de que a indústria (e, consequentemente, o design) deveria produzir soluções, não 

commodities. Propõe-se na calculadora do grupo Kunstflug, assim como em todo o movimento 

do design sem um objeto, uma maneira de entender o aspecto humano no design. 

 

 
Figura 8 – Eletronic Hand Calculator. Fonte: DUNNE, 2008, p. 16. 

 

A mão e um mouse do computador não seria, então, interfaces tangíveis? Sim, e também 

as telas touch. Mas eles não são ideais por algumas razões, desde a falta de precisão até uma 

experiência de usuário limitada (afinal, quem quer olhar uma tela durante todo o dia?). Na 

próxima sessão, abordaremos o fenômeno do retorno à materialização para exemplificar o uso 

das interfaces tangíveis.  

 

1.3 Interação Tangível como uma oposição à Desmaterialização 

 

Superfícies interativas tornam multifuncionais os objetos do dia-a-dia. Hoje, os avanços 

nas mídias digitais permitem que materiais comuns, como madeira, plástico ou lã, adquiram 

novas funções e características. O papel da superfície no design está se transformando do simples 

movimento de toque para a possibilidade do armazenamento de informações digitais, mas 

principalmente, a sua tangibilidade em objetos físicos.  

  A partir dos anos 90, a tecnologia da mídia começou a ser vista como o fio condutor de 
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onde deriva toda mudança social, cultural e econômica. Para Dieter Daniels (2008), o significado 

de “interatividade” é basicamente definido pela mídia eletrônica. Os designs de software e de 

interfaces determinam um modelo de interação atribuído tecnologicamente pelo contato de 

humano para humano a partir de uma máquina, ou simplesmente de humano à máquina.  

  Uma das maneiras de estabelecer uma conexão do humano com o objeto digital é através 

do toque. Um importante campo de pesquisa hoje são as “Interfaces Hápticas”, que se referem 

àquelas interfaces capazes de criar uma conexão das pessoas com ambientes sintéticos ou naturais 

por meio do toque. Canais táticos e também sinestésicos funcionam juntos para dar aos humanos, 

os meios deles perceberem e atuarem no seu ambiente (HAYWARD, 2004, p. 17-18).  

Expandindo o conceito de toque presente nas Interfaces Hápticas, quando os aspectos 

digitais são integrados a um objeto físico, acontece um fenômeno denominado de Interação 

Tangível, onde a matéria e a interação física são as características principais, porém agora trazem 

o elemento que diferencia os objetos com interação tangível de objetos meramente físicos, a 

informação dinâmica: 

  
As interfaces tangíveis (TUIs) surgem com o intuito de tirarem proveito das interações 
hápticas, objetivo significativamente diferente das interfaces gráficas (GUIs). A ideia 
principal das TUIs é de dar forma física à informação digital. A forma física serve tanto 
como representações como controles do seu aspecto digital. As TUIs tornam informações 
digitais diretamente manipuláveis com as mãos, e perceptíveis através dos nossos sentidos 
periféricos por incorporar estas informações fisicamente (ISHII, 2008, p. 16). 

 

Este fenômeno é o oposto à desmaterialização descrita na sessão anterior, mas ambos 

contam com a união do físico com o digital (Figura 9).  

 

 
Figura 9 – A interação tangível como oposição ao processo de desmaterialização. Fonte: CAMPENHOUT, 2013, p. 03. 
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No MIT Media Lab, desenvolveu-se um conceito para caracterizar os aspectos gráficos 

destas interfaces e o denominou de Interface Tangível de Usuário – TUI. As TUIs combinam 

representações físicas (ex.: objetos manipuláveis espacialmente) com representações digitais (ex.: 

gráficos e áudio) criando sistemas interativos que são mediados computacionalmente, mas que 

geralmente não são identificados como computadores em si. O ponto central das interfaces 

tangíveis é a combinação de representação e controle. Ao contrário da Interface Gráfica de 

Usuário, que apenas nos deixa visualizar a informação e interagir com ela indiretamente, como se 

estivéssemos olhando de fora para a água, a Interface Tangível de Usuário é como um iceberg: 

existe uma porção do digital que emerge sobre a superfície da água – o ambiente físico – para que 

possamos interagir diretamente com ele (Figura 10).  

 

 
Figura 10 – Manifestações das interfaces digitais gráfica e tangível, conceito atribuído pelo MIT Media Lab.     

Fonte: Tangible Media Group (2014). 

 

 Enquanto as TUIs funcionam como uma interface com um propósito especial e para uma 

aplicação específica que usa formas físicas explícitas, as GUIs funcionam como uma interface com 

propósitos gerais emulando diversas ferramentas por meio do pixel nas telas (ISHII, 2008, p. 16). 

           Na interface gráfica, existe uma diferença entre o dispositivo de entrada e o de saída da 

informação. Os dispositivos de entrada são caracterizados por serem os utilizados pelos usuários 

para entrar alguma informação para o aparelho usando, por exemplo, o teclado ou mouse. Quando 

o usuário clica em um ícone numa GUI ou digita um texto, instruções são repassadas para o 

computador que, por sua vez, corresponde à entrada do usuário através de dispositivos de saída, 

como monitores ou caixas de som.  
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           Por outro lado, nas interfaces tangíveis, não existe distinção entre o dispositivo de 

saída e o de entrada. Ishii e Ullmer (2001, p. 01) utilizam o ábaco, que é uma ferramenta de 

cálculo originário da Mesopotâmia, como metáfora às interfaces tangíveis. Nele não há 

distinção entre a “entrada” e “saída” dos dados numéricos. Por meio do uso de varetas, 

esferas e a moldura, o ábaco (Figura 11) serve como uma representação física manipulável de 

operações e valores numéricos abstratos, assim como controle físico para manipular as suas 

associações internas diretamente. 

 

 
Figura 11 – Ábaco. Fonte: Encyclopedia Brittanica Kids (2015). 

 

A integração entre representação e controle possui diferenças consideráveis em relação as  

Interface Gráfica (GUI). De fato, existe uma separação clara entre os dispositivos de entrada dos 

dados como mouse e teclado que são chamados de “controles” ou “sensores” e as representações 

gráficas que são as saídas dos dados como os “monitores” ou “atuadores”.  

As interfaces tangíveis (TUIs) podem ser representadas por objetos físicos do cotidiano 

como uma cadeira ou um lápis, o que permite a livre manipulação deles no espaço e o 

posicionamento destes objetos em diferentes lugares. Porém, o mais importante é que eles 

permitem a manipulação direta de suas representações físicas e digitais, sem distinção entre elas. 

Uma miniatura de uma casa pode ter a sua própria representação física e digital e, paralelamente, 

ser um controle de uma interface. 

As associações entre os objetos físicos e as informações digitais de uma interface tangível 

são diversas: 

• Mídia digital estática, como imagens e modelos 3D; 
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• mídia digital dinâmica, como tranmissão ao vivo de vídeo ou gráficos dinâmicos; 

• atributos digitais, como cor ou propriedades materiais; 

• operações ou aplicações computacionais; 

• estruturas de dados simples, como listas; 

• estruturas de dados complexas, como combinações de dados, operações e atributos;  

• pessoas, lugares e coisas remotas. 

   

 Exemplificando uma Interface Tangível, a designer Eunhee Jo criou o projeto Tangible 

Textural Interface, um alto-falante tátil onde o som é controlado através de um painel háptico 

feito de tecido, que permite o ajuste do volume, intensidade e variação de músicas a partir do 

toque e arrastar da mão dentro da superfície circular do painel (Figura 12). Como reação ao 

toque, a superfície da caixa de som ao lado do painel responde imediatamente à interação humana 

através do seu movimento e vibração textural e sonora.  

 

  
Figura 12 – New Tangible Interfaces por Eunhee Jo. Fonte: JO, 2012. 

 

A representação digital está ligada às respostas visuais e sonoras do objeto físico. Ao 

mover uma peça em uma interface tangível, a peça física pode emitir um som digital. Este é 

também o caso do Reactable, um instrumento de manipulação musical desenvolvido em 

Barcelona pela Universidade Pompeu Fabra em 2003. Baseado na movimentação de blocos 

físicos em uma mesa com interface digital, cada bloco possui uma informação diferente que, 

dependendo da faceta ligada à mesa e, se conectada a outros blocos distintos, são gerados sons 

diferentes e particulares à maneira como cada um foi manipulado na mesa (Figura 13). 
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Figura 13 – Reactable. Fonte: REACTABLE, 2016. 

            

Ishii e Ullmer (2001, p. 12) apontam ainda outra característica marcante das TUIs 

como o fato de os objetos físicos carregarem aspectos que definem o estado digital do 

sistema. Ou seja, estes objetos carregam consigo "affordances", características materiais e 

restrições físicas que definem e permitem o bom uso do sistema. As affordances são as 

propriedades fundamentais que determinam de que maneira o objeto poderia ser usado, como 

é o exemplo da cadeira que permite sentar-se. Estas affordances impedem que aconteçam 

ações do usuário não previstas pelo sistema. 

 No caso das interfaces tangíveis, as affordances físicas tratam também da habilidade humana 

de combinar objetos físicos de maneiras inesperadas: usar um pote para consumir sopa, armazenar 

clips, ou mesmo usá-lo como chapéu ou barco. Apesar da flexibilidade das interfaces gráficas, a sua 

abertura a combinações como essas é comparativamente mais rudimentar. Baseando-se na força de 

suas affordances físicas presentes na sua concepção, as interfaces tangíveis têm o potencial de 

permitirem combinações físicas significativamente mais criativas e espontâneas. 

As interfaces tangíveis possuem quatro características básicas:  

• os objetos e a informação digital por trás estão sobrepostas;  

• os próprios objetos formam e compõem o mecanismo de controle interativo;  

• os objetos podem refletir as mudanças contínuas dos portadores de informação;  

• as características físicas dos objetos podem expressar funcionalidades chave dos 

sistemas digitais (GUAN et al., 2014).  
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As tarefas nas quais as interfaces tangíveis são recomendadas podem ser diversas. Abaixo, 

são listadas algumas das aplicações mais emergentes, atribuídas por Ishii e Ullmer (2001, p. 11): 

• Armazenamento e manipulação de informações; 

• Visualização de informações; 

• Modelagem e simulação; 

• Gerenciamento, configuração e controle de sistemas; 

• Educação, entretenimento e sistemas de programação. 

 

  Luisa Paraguai (2008, p. 55), referência brasileira em interfaces digitais, no caso das 

interfaces tangíveis defende que estes objetos, ao serem adequados ao dia-a-dia dos usuários, 

permitem uma potencialização da expressividade humana, através da junção entre a riqueza tátil 

do mundo físico com a informação digital. Nestas interfaces, ao serem usados objetos físicos, não 

apenas permite-se aos usuários empregar uma gama expressiva maior de gestualidades e ações, 

mas, também, recuperam-se habilidades e conhecimentos já adquiridos e incorporados na forma 

de manipulação dos mesmos. O cotidiano de todo indivíduo está repleto de objetos, cujas 

funções, texturas e formas, determinam maneiras específicas de pegar, carregar, acionar, jogar, e 

constroem assim práticas que passam a ser recuperadas em outras situações de ressignificação. 

 No geral, as interfaces tangíveis adotam sistemas onde múltiplos objetos são combinados, 

e acabam por gerar configurações e interpretações diferentes entre si. Ishii e Ullmer (2001, p. 05) 

classificam as interfaces tangíveis em três abordagens. Estas abordagens servirão para categorizar 

os objetos eletrônicos analisados no capítulo 2.  

A primeira delas é a “espacial” onde os objetos físicos são diretamente interpretados e 

aumentados pelo sistema subjacente, se utilizando de posições e orientações destes objetos para 

gerar uma saída de informação.  

Um exemplo de abordagem espacial são os mediaBlocks, projeto desenvolvido em 

1999 pelo MIT Media Lab (Figura 14). Segundo a página web do Tangible Media Group da 

universidade, mediaBlocks é uma interface de usuário tangível baseada em pequenos blocos 

de madeira com tags eletrônicas. Os blocos servem como ícones físicos (“phicons”) para o 

armazenamento, transporte e manipulação de mídia on-line. Os mediaBlocks interagem com 

uma entrada de mídia e um aparelho de saída como uma câmera de vídeo ou projetores, 

permitindo à mídia digital de ser rapidamente copiada de um recurso de mídia e colado em 
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uma tela. Os mediaBlocks são também compatíveis com as tradicionais interfaces gráficas, 

fazendo uma ponte entre interfaces tangíveis e gráficas. Finalmente, eles servem como 

“controles” físicos nas interfaces tangíveis para tarefas como fazer uma sequência de 

coleções de elementos midiáticos. 

  

 
Figura 14 – mediaBlocks desenvolvido pelo MIT Media Lab, exemplo de interface tangível “espacial”.                 

Fonte: ULLMER; GLAS; ISHII, 1998.  

 

A segunda é a abordagem “relacional” onde a interpretação da informação computacional 

é mapeada quando sistemas de objetos são combinados em sequência, adjacências ou outras 

relações lógicas. Exemplificando este tipo de abordagem está o Reactable, exemplo discutido nas 

páginas anteriores, onde os módulos da mesa de som se combinam para produzir novos sons. 

E a última abordagem das interfaces tangíveis envolve combinação “construtiva” de 

elementos modulares da interface que, geralmente, são conectados através de junções mecânicas, 

como no modelo analógico do clássico brinquedo Lego. 

 Além dos riscos de saúde envolvidos no uso intenso de computadores e celulares hoje em 

dia, existem diversas razões de porque as interfaces tangíveis fazem sentido para o usuário. Uma 

delas é que ela tem o potencial de deixar os usuários com a cabeça mais erguida, permitindo que 

eles se atenham mais ao presente do ambiente onde estão, como é no caso do projeto RoomE da 

consultoria de design Frog. Uma interface do tamanho de um quarto é controlado pela voz e por 

gestos, permitindo aos usuários de darem ordens aos objetos e até mesmo de assistir a um vídeo 

do YouTube na mesa da cozinha (Figura 15).  
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Figura 15 – RoomE, projeto da consultoria de design Frog. Fonte: RoomE (2013). 

  

Em outros casos, os usuários não terão nenhum tipo de contato com a interface gráfica 

tradicional. As interfaces tangíveis poderiam ajudar a cegos a utilizarem um software de design 

convencional, ou até mesmo ajudar a idosos que usam pouco computador a se comunicarem com 

seus amados. A Good Night Lamp é um exemplo, e serve para relacionamentos a distância: 

quando uma pessoa acende a sua luz, uma luz idêntica é acesa no lugar onde a outra outra pessoa 

está localizada. Assim, o próprio ambiente se torna uma maneira de deixar as pessoas em contato, 

mesmo quando não há nada a ser dito (Figura 16). 

 

 
Figura 16 – Good Night Lamp, projeto de interface tangível da Pan Studio. Fonte: Good Night Lamp (2013). 

 

 Outro exemplo de compartilhamento remoto de informação através de uma interface 

tangível é o Patch of Sky. Idealizado e produzido na Fabrica, um instituto de pesquisa na Itália, o 

objeto possui uma série de três luzes conectadas ao ambiente via Internet. O objeto permite que o 

usuário compartilhe o céu sobre a pessoa remotamente com outros, em tempo real e onde a 

pessoa estiver. Cada objeto carrega informações baseadas na locaçãoo em Facebook e as mostra 

com luzes coloridas animadas (Figura 17).  
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Figura 17 – Patch of Sky, projeto de interface tangível da Fabrica. Fonte: Patch of Sky (2014). 

 

Por último, o objeto interativo Mobile Feelings criado pelos artistas Christa Sommerer e 

Laurent Mignonneau, questiona como a comunicação móvel altera o estilo de vida e as 

concepções de privacidade das pessoas. O objeto contém sensores biológicos que capturam os 

batimentos cardíacos, pressão arterial, condutividade da pele, suor e cheiro das pessoas. Todos 

estes dados são transmitidos para outros usuários anônimos através de um objeto de formato oval 

que permite que as sensações mais privadas das pessoas sejam sentidas através da tangibilidade 

com vibradores e sistemas bio-mecânicos instalados em cada aparelho (Figura 18). Quando o 

usuário posiciona o dedo sobre um sensor no aparelho, seus dados biológicos são capturados e 

uma luz de LED vermelha pisca com uma frequência que corresponde à pulsação do usuário. O 

objeto funciona, em tempo real, como feedback da condição física e emocional da pessoa e estes 

dados podem ser transmitidos a outro aparelho que estará nas mãos de outro usuário, permitindo 

uma conexão física e emocional entre ambos.  

 

 
Figura 18 – Mobile Feelings de Christa Sommerer e Laurent Mignonneau. Fonte: SOMMERER; MIGNONNEAU, 

2004. 
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A imagem pós-fotográfica ou hipermídiatica recebeu, nos anos 80, o nome de computação 

gráfica. Por se tratar de uma linguagem digital, ela contribui para a sua manipulação dinâmica, 

sua produção é numericamente controlada, o que permite que um material primário, como a 

fotografia ou uma página de livro, sejam maleáveis, se convertendo em um código 

(SANTAELLA, 2005, p. 60).  

Em relação ao futuro das interfaces gráficas, elas não desaparecerão para dar lugar à 

interfaces tangíveis. Como coloca Santaella, a cultura humana existe num continuum, ela é 

cumulativa, não no sentido linear, mas no sentido de interação incessante de tradição e mudança, 

persistência e transformação: 

  
Os meios de produção artesanais não desapareceram para ceder lugar aos meios de 
produção industriais. A pintura não desapareceu com o advento da fotografia. Não 
morreu o teatro, nem morreu o romance com o advento do cinema. A invenção de 
Gutenberg provocou o aumento da produção de livros, tanto quanto a prensa mecânica e 
a maquinaria moderna viriam acelerar ainda mais essa produção. O livro não 
desapareceu com a explosão do jornal, nem deverão ambos, livro e jornal, desaparecer 
com o surgimento das redes teleinformáticas. Poderão, no máximo, mudar de suporte, do 
papel para a tela eletrônica, assim como o livro saltou do couro para o papiro e deste 
para o papel. Os meios industriais também não desapareceram pra ceder lugar aos 
eletrônicos, assim como estes não deverão desaparecer frente ao advento dos meios 
teleinformáticos. O cinema não deixou de existir devido à televisão. Ao contrário, a TV 
a cabo necessita agora do cinema como um de seus alimentos vitais. Pode mudar, 
quando muito, a tecnologia que dá suporte à produção cinematográfica, mas não a 
linguagem que foi inventada pelo cinema. A tendência que de pode prever é das novas 
alianças, como aquela que se anuncia da TV digital, interativa com o computador e as 
redes de telecomunicação. (SANTAELLA, 2003, p. 57) 

 

Neste sentido, a próxima sessão, conta com um levantamento histórico das interfaces 

gráficas e tangíveis para a contextualização da evolução paralela do design destas duas 

abordagens, a partir de textos de Galitz e Johnson. 

 

1.4 Levantamento histórico das primeiras interfaces gráficas e tangíveis 

  

Antes de adentrar na discussão do histórico das interfaces, primeiramente é preciso definir 

o termo. Para Johnson, a palavra interface se refere a softwares que dão forma à interação entre 

usuário e computador. A interface atua como uma espécie de tradutor, mediando entre as duas 

partes, tornando uma sensível para a outra.  
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Interfaces são ferramentas que nos ajudam a solucionar problemas através da expansão 

das nossas capacidades para uma máquina. De acordo com o dicionário, ferramentas respondem a 

necessidades humanas ampliando as nossas capacidades. Deste modo, uma ferramenta converte o 

que podemos fazer no que queremos fazer. Neste sentido, é necessário observar as capacidades 

humanas para se projetar ferramentas que tenham um bom uso, que possam ser utilizadas com 

sucesso pelas pessoas. 

Para Santaella (2003, p. 92), uma interface ocorre quando duas ou mais fontes de 

informação se encontra face a face, mesmo que seja o encontro da face de uma pessoa com o de 

uma máquina. A autora afirma que interfaces de boa qualidade permitem o cruzamento do mundo 

físico com o ciberespaço, facilitando o desaparecimento entre os dois mundos. Por meio desta 

negociação entre homem e máquina, surge a linguagem do hipertexto. Interfaces são as zonas 

fronteiriças sensíveis de negociação entre o humano e o maquínico.  

A relação governada pela interface é uma relação semântica, caracterizada por significado 

e expressão, não por força física. Um computador pensa através de minúsculos pulsos de 

eletricidade, que representam um estado “ligado” ou um estado “desligado”, um 0 ou um 1. Os 

seres humanos pensam através de palavras, conceitos, imagens, sons, associações. Um 

computador que somente manipula sequências de zeros e uns não passa de uma máquina de 

somar excepcionalmente ineficiente. Para que a mágica da revolução aconteça, um computador 

também deve representar-se a si mesmo ao usuário, numa linguagem que este compreenda. Ou 

seja, uma interface (JOHNSON, 2001, p. 17). Essa representação assume a forma de uma 

metáfora. Uma sequência de zeros e uns, antes inteligível, agora pode adotar a forma de uma 

pasta virtual que reside em um desktop virtual. 

Na Poética, Aristóteles definiu a metáfora como o ato de “dar a uma coisa um nome 

que pertence a outra coisa”. O elemento-chave nessa fórmula é a diferença que existe entre “a 

coisa” e “outra coisa”. O que torna uma metáfora poderosa é o hiato entre os dois pólos da 

equação. As metáforas criam relações entre coisas que não são diretamente equivalentes. No 

design de interface tradicional, uma “janela” de computador exibe uma espécie de 

semelhança superficial com uma janela do mundo real, mas é a diferença que assegura o 

sucesso da metáfora. Obviamente não podemos sobrepor as janelas de nossa cozinha umas às 

outras, nem “rolar” a vista que oferecem. Entre a janela real e a virtual, existe uma distância 

necessária, que torna a analogia útil para nós (JOHNSON, 2001, p. 47). No design de 
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interfaces tangíveis, essa metáfora do mundo real e virtual se torna menos necessária, uma 

vez a realidade física está presente na própria interface. 

 

1.4.1 Os palácios da memória 

 

O poeta grego Simônides disse há mais de seis séculos antes de Cristo: nossa memória 

visual é muito mais duradoura que a memória textual (JOHNSON, 2001, p. 15). É por isso que 

lembramos mais facilmente de um rosto do que de um nome, ou memorizamos exatamente a 

posição de uma citação em um livro, apesar de esquecermos da citação em si. 

Com esse conceito, Simônides concebeu os chamados “palácios de memória”. Imaginando 

suas histórias como edificações, Simônides aplicou esse potencial da memória à mneumônica 

espacial. Cada aposento continua um capítulo da história, no qual ele mobiliava de acordo com a 

necessidade de mais detalhes para complementar a narrativa. O ato de contar a história era uma 

mera questão de perambular pelos aposentos do palácio. O “palácio de memória” continuou sendo 

um recurso usado por anos, em igrejas, catedrais, templos. Antes de Gutenberg e da alfabetização 

em massa se tornarem viáveis, as catedrais serviam como um texto popular feito de vitrais e 

gárgulas. Por se destacar cem vezes mais perante as casas da época, pela sua magestuosidade 

estrutural, e também espiritual, as catedrais implicavam uma atitude específica perante a mesma.  

Esse processo de imaginar o mundo através da organização espacial está longe de se 

limitar ao texto sagrado da catedral gótica. A ágora da Grécia antiga corporificava a vitalidade e a 

sociabilidade da cidade-estado. As cidades periféricas de hoje giram em torno das atividades de 

dirigir e comprar. O modo como escolhemos organizar nossos espaços revelam muito sobre a 

sociedade em que vivemos.  

Os primeiros computadores vieram ao mundo com um conceito de serem maleáveis, capazes de 

armazenar enormes quantidades de informação. Teoricamente, permitiria que a interface pudesse 

parecer qualquer coisa. A realidade é que o espaço de armazenamento era pequeno, os processadores 

lentos e os monitores granulosos. O novo espaço criado em computadores podia, portanto, ser o que 

quisesse, desde que fosse simples e facilmente representável para ocupar um espaço de memória 

suficiente. Esta constatação é de extrema importância, devido a que a trajetória das interfaces gráficas 

seguiu essa corrente de pensamento por muitos anos, e até hoje, com o auge dos smartphones, está em 



 

 

49 

voga (JOHNSON, 2001, p. 38-39). Em interfaces tangíveis, essa limitação passa a ser mínima, uma vez 

são usados os próprios elementos físicos para representar as metáforas visuais e possibilitar o manuseio. 

 

1.4.2 Engelbart e o primeiro computador 

 

Buscando fazer uma relação dos “palácios de memória” com tecnologias digitais, Johnson 

traz Doug Engelbart como o pioneiro em fazer uso do conceito de espaço-informação iniciado 

por Simônides, com sua maior invenção: o mouse.  

Antes de Engelbart, os computadores eram uma mistura desnorteante e obscura de código 

binário e comandos abreviados, com dados introduzidos através de cartões perfurados e vertidos 

em páginas datilografadas. No outono de 1968, Engelbart apresentou em São Francisco a 

primeira versão de um computador com comandos (Figura 19). Johnsons (2001, p. 16-17) o 

declara o pai da interface contemporânea por esta invenção. 

 

 
Figura 19 – Doug Engelbart em seu computador em 1967. Fonte: HISTORY, 2016. 

 

Após vinte anos de pesquisas no campo da computação, outra das suas invenções 

importantes foi o Memex, uma interface que permitia ao usuário abrir caminhos por grandes 

coleções de dados, quase como um navegador Web de nossos dias (Figura 20). 
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Figura 20 – Ilustração de um Memex de Vannevar Bush para a Life Magazine de 1968. Fonte: METAVERSE, 2013. 

 

Sutherland foi um dos pioneiros da interface gráfica, fez experimentos com visores 

gráficos, gerando polígonos rudimentares em telas manchadas, carregadas de pixels. O programa 

de Sutherland, chamado Sketchpad, foi o precursor de aplicações gráficas como o MacPaint e o 

Photoshop. O programa procurava resolver o problema de como fazer o computador desenhar 

coisas na tela, como levar a máquina para além da exibição de caracteres. 

 

1.4.3 A primeira interface gráfica de usuário 

 

A interface gráfica de usuário, a GUI, foi um termo usado pela primeira vez na Palo Alto 

Research Center da Xerox na década de 1970 por Alan Kay. Kay desenvolveu a ideia de 

representações gráficas e icônicas de funções dos computadores – as pastas, os menus, as janelas 

sobrepostas.  

A GUI foi uma abordagem totalmente nova na computação interativa. Antes do seu 

surgimento, os computadores eram programados e operados quase exclusivamente por cientistas. 

Kay logo percebeu que projetar interfaces intuitivas e fáceis de serem usadas requeria um 

entendimento profundo das dinâmicas da percepção humana, que o levou a estudar psicologia 

(KAY,  2001, p. 122). Esta visão foi a premissa por trás das interfaces gráficas, que permitiram 

que os usuários de computadores formulassem ideias em tempo real através da manipulação de 

ícones em uma tela de computador. Com esta abordagem, Kay permitiu o acesso a computadores 

por não-especialistas e o tornou um veículo popular para expressão criativa. 
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Segundo John David Ebert (EBERT, apud CAMPENHOUT, 2013, p. 04), a interface 

gráfica de Kay já era uma forma de “desmaterialização”, como foi descrito nas sessões anteriores 

deste capítulo. O autor destaca que "imagens se tornaram simulacros de coisas", denotando a 

decodificação de objetos físicos (pastas, arquivos, lixeira) em forma de ícones que são mostrados 

na Figura 21. Este estilo hoje é conhecido no âmbito do design como “esqueomorfismo”8. 

 

 
Figura 21 – Interface da Xerox PARC, considerada a primeira interface gráfica de usuário.  Fonte: RAYMOND; 

LANDLEY, 2004. 

 

Estas metáforas advindas da desmaterialização estão presentes até os dias de hoje em 

interfaces como as da Apple ou Microsoft. Nestas interfaces, não temos uma lixeira “física” ou 

uma pasta “real”, mas entende-se que o objetivo destes ícones são os mesmos que no off-line, 

como descartar ou armazenar algo (Figura 22). 

 

        
Figura 22 – Ícones presentes nas interfaces dos sistemas operacionais da Apple e da Microsoft. Fonte: Imagem 

produzida pela pesquisadora. 

                                                
8 Esqueomorfismo é o ato de tornar os objetos da interface gráfica semelhantes ao o objeto que representam no meio 
físico para deixá-los com uma aparência estética mais familiar para o usuário. 
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A adoção generalizada da GUI operou uma mudança colossal no modo como os seres 

humanos e os computadores interagem, e expandiu enormemente a capacidade de usar os 

computadores entre pessoas antes alienadas pela sintaxe misteriosa das interfaces mais arcaicas 

de “linha de comando”. As metáforas visuais que a demonstração de Engelbart produziu pela 

primeira vez em 1968 tiveram mais a ver com a popularização da revolução digital do que 

qualquer outro avanço já registrado no campo do software (JOHNSON, 2001, p. 18). 

Alan Kay trouxe pela primeira vez, a ideia de janelas no desktop. A solução de Kay foi 

conceber a tela como uma escrivaninha, e cada projeto, ou parte do projeto, como papéis sobre a 

escrivaninha. Era a metáfora original do desktop. As janelas de Kay trouxeram a ideia de 

profundidade à tela do computador. Podíamos entrar e sair da paisagem da tela, puxar coisas na 

nossa direção e afastá-las.  

Porém, as janelas de Kay não tinham tanto que ver com as escrivaninhas reais. Não 

serviam exatamente como metáforas visuais. Não se tinha a impressão de estar sentado diante de 

uma escrivaninha simulada (Figura 23). 

 

 
Figura 23 – Janelas da interface do Windows criada por Alan Kay. Fonte: IEEE, 2007. 

 

1.4.4 A ascensão das empresas de tecnologia 

 

Embora a analogia da escrivaninha pudesse ser frouxa, ela foi suficiente para gerar uma 

reação em cadeia. A equipe da Xerox PARC se valeu desta metáfora de Kay para criar o seu 

protótipo com interface humana. Assumindo que o computador poderia ter qualquer forma 
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imaginável, propuseram imitar o velho mundo que iria substituir. Assim, o fundamento e as 

aptidões para executar uma tarefa no mundo digital, como organizar um fichário e jogar papéis na 

lixeira, já eram senso comum. As metáforas tinham um propósito funcional mas também de 

tornar a experiência de usar um computador menos intimidante.  

A primeira interface genuína de desktop foi chamada de Smalltalk, um sistema 

operacional experimental da Xerox PARC. O sucesso da Smalltalk não foi tão grande, ele vinha 

embutido no pacote junto com o sistema computacional Xerox Star, que foi um fracasso de 

vendas nos anos 80. Porém, a metáfora da escrivaninha persistiu até o então jovem Steve Jobs 

libertá-lo oficialmente na sua visita à Xerox PARC. 

Steve Jobs, um dos fundadores da Apple Computers, buscava a próxima grande revolução 

nos computadores, e a encontrou no Smalltalk. Seu primeiro grande lançamento foi a máquina 

Lisa de 1982, que foi um produto extremamente caro para se popularizar. No ano seguinte, Jobs 

lança o Macintosh (Figura 24), uma metáfora inventiva que introduziu na imaginação popular 

quase todos os elementos da interface atual: menus, ícones, pastas, lixeiras. Ainda hoje, continua 

sendo o padrão pelo qual as interfaces são julgadas. Johnson (2001, p. 40-41) afirma que as 

interfaces de hoje são apenas aperfeiçoamentos da interface criada então por Jobs.  

 

   
Figura 24 – Interface e computador Macintosh. Fonte: Old Computers (2016). 

 

O Macintosh, além de ser extremamente funcional, tinha senso de humor e personalidade. 

Pela primeira vez, recursos de animação como estalos nas janelas, menus cintilantes, apareciam 

numa interface. A interface se tornava por si própria um meio de comunicação. 
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Nessa época, começou a surgir uma batalha de interfaces. Por um lado, a interface bem-

humorada da Apple falava com uma geração jovem, criativa, de novos pensadores. Por outro, os 

PCs, com seus códigos misteriosos e monitores verdes, conversava com os homens de terno, os 

grandes empresários. Essa batalha continua até hoje, embora agora tenhamos mais um 

concorrente, hoje pertencente principalmente aos smartphones: o Google com o Android. 

Com a ascenção dos PCs, Bill Gates se tornou um monopólio na venda de computadores. 

E o Google, por outro lado, no campo dos smartphones. Assim, defensores da Apple lutam não 

apenas por estilo de vida, mas também em prol da justa concorrência e livre mercado, como 

afirma Johnson (2001, p. 42-43). É uma batalha política. 

Bill Gates lança em 1995 a interface Bob que prometia uma sala de estar em cada desktop, 

com assistentes caricatos personalizados para cada membro da família, recebendo influências da 

interface do sistema operacional da General Magic de 1994: o Magic Cap (Figura 25).  

 

 
Figura 25 – Magic Cap e Bob. Fonte: WIKIPEDIA, 2016. 

 

Ambos sistemas, projetavam um ambiente tridimensional familiar, configurado segundo 

um equivalente do mundo real. Bob usava a metáfora ampliada de uma sala de estar que podia ser 

redecorada de acordo com o gosto do usuário. O Magic Cap trabalhava com a metáfora de um 

escritório a que não faltavam corredores, salas de consulta e um centro de negócios virtual que o 

usuário visita quando se conecta a serviços on-line. 

Segundo Johnson, o que essas hipermetáforas tinham de paradoxal é que elas não eram 

suficientemente metafóricas, por serem extremamente semelhantes à realidade. Alan Kay (KAY 

apud JOHNSON, 2001, p. 47) queixa-se de que as interfaces na época dos anos 80 e 90 eram 



 

 

55 

metáforas pobres. Ele levanta “será que deveríamos transferir a metáfora do papel tão perfeitamente 

a ponto de tornar tão difícil apagar e mudar na tela quanto no papel? Obviamente não”. 

Os ambientes do Bob e Magic Cap funcionavam como uma escrivaninha do mundo real e 

tentavam realmente ser uma sala de estar. O intuito era o de que o usuário vivesse diante do 

monitor de acordo com os seus hábitos e gostos fora dele. 

Nesse desejo de estabelecer analogias entre o digital e o orgânico, buscou-se cada vez 

mais uma fusão entre os dois, porém o mundo real possui mais limitações que o mundo on-line. 

As pessoas não se apaixonam pelos computadores porque as lembra de suas máquinas de 

escrever, se apaixonam porque fazem coisas que nunca pensaram ser possíveis. O design de 

interface deveria refletir essa novidade, essa amplitude de possibilidades. 

 

1.4.5 A primeira interface tangível e os dias de hoje 

 

Em 1992, um estudante de design chamado Durrell Bishop criou uma das primeiras 

interfaces tangíveis (ISHII, ULLMER; 1997, p. 03), a Marble Answering Machine. Sua máquina 

de responder simbolizava cada mensagem recebida com uma bolinha de mármore (Figura 26). 

Para ouvir a uma mensagem em particular, o usuário precisava pegar a correspondente bolinha da 

máquina de escrever. Para chamar de volta, o usuário colocava a bolinha de volta à máquina. 

 

 
Figura 26 – Marble Answering Machine de Durrell Bishop, considerada uma das primeiras interfaces tangíveis. 

Fonte: Durrell Bishop (1992). 

 

O design de Bishop inspirou rapidamente outros grupos. Em 1995, foi introduzida pelo MIT 

Tangible Media Group a interface Bricks 9 , que deixava usuários manipularem objetos 

movimentando caixas ao estilo Lego para uma tela de computador (ISHII, ULLMER; 1997, p.03). 

                                                
9 http://tangible.media.mit.edu/project/bricks/ 
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Nos últimos anos, surgiram novas ferramentas que devem transformar nossos 

pressupostos básicos com relação ao computador e seu papel social mais amplo. De fato, 

ferramenta não é mais a palavra adequada, e sim ambiente, espaço. À medida que nossas 

máquinas vão sendo cada vez mais plugadas em redes globais de informação, vai se tornando 

mais difícil imaginar o espaço de dados na ponta dos nossos dedos, visualizar mentalmente toda 

essa complexidade.  

A representação de toda essa informação vai exigir uma nova linguagem visual. Já 

podemos ver os primeiros movimentos dessa nova forma em designs de interface recentes que 

foram além da metáfora bidimensional do desktop para chegar a ambientes digitais mais 

imersivos: praças, shoppings, casas, assistentes pessoais, celulares. 

Johnson levanta a questão de como serão avaliadas essas novas interfaces. Se ela 

realmente irá ser ampliada e cada vez mais complexa, precisaríamos de uma nova linguagem para 

descrevê-la e de um novo vocabulário crítico. Essa linguagem vai emergir por si mesma das 

novas tecnologias, mas a maior parte dela vai se valer de tradições preexistentes: arte e 

arquitetura, cinema e romance. Como ressalta o autor, alguns revolucionários digitais dirão que 

isso é uma limitação ao passado, um aprisionamento a um mundo analógico do passado. Mas ele 

salienta que “rupturas radicais são anomalias no registro fóssil cultural. A interação entre formas 

passadas e futuras impele o processo criativo mais do que o bloqueia” (2001, p.19-20).  

Os designers de interface têm muito que aprender da invenção da perspectiva no 

Renascimento, ou dos prédios de Frank Gehry, e os críticos de interface tem muito que aprender 

das escolas interpretativas que se desenvolveram em torno desses movimentos mais antigos. 

A importância do design de interface gira em torno de um paradoxo: vivemos em uma 

sociedade cada vez mais moldada por eventos que se produzem no ciberespaço, e apesar disso o 

ciberespaço continua, para todos os propósitos, invisível, fora de nossa apreensão perceptiva. Ou 

seja, a região mais dinâmica e inovadora do mundo contemporâneo só se revela para nós através 

dos intermediários anônimos do design de interface. Existe uma mudança de paradigma ao tornar 

objetos cotidianos inteligentes: 
 

Em um ambiente com computação ubíqua, a nova inteligência será a exteligência: “o 
conhecimento e as ferramentas que estão fora da cabeça das pessoas”. Quando os 
processos computacionais desaparecerem, o ambiente vai se tornar a interface. Em tal 
ambiente – onde o computador desaparece como uma tecnologia visível – e os humanos 
tem se tornado espaços informacionais, as decisões de design inevitavelmente se 
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tornarão decisões de processo. Estarão os atuais designers, arquitetos e inclusive 
advogados e pessoas da lei equipados para lidar com estas questões fundamentais e estes 
dilemas, onde o que era ética da mídia agora se converteu em construir a ética em si? 
(VAN KRANENBURG, 2008, p. 15-16) 

  

Para Engelbart, essa era uma preocupação constante na sua carreira. A invenção do mouse 

foi um primeiro passo para a manipulação dos dados virtuais, de modo a posicioná-los em um 

espaço bidimensional. As informações teriam uma localização física e uma localização virtual: os 

elétrons em vai-vém pelo processador e sua imagem espelhada na tela. A grande investida de 

Engelbart, porém, foi o princípio do chamado “manipulação direta” através do mouse e do teclado, 

dando ao usuário um controle sobre as imagens projetadas em uma tela. Hoje, já existem outras 

formas ainda mais diretas como o dedo na tela touch ou a interface tangível, como serão descritas 

no capítulo 2. A manipulação direta tinha uma qualidade paradoxal: na realidade, a interface gráfica 

havia acrescentado uma outra camada entre o usuário e a informação. Mas a imediatez tátil da 

ilusão dava a impressão de que agora a informação estava mais próxima, mais à mão, em vez de 

mais afastada. Sentíamos que estávamos fazendo alguma coisa diretamente com nossos dedos, em 

vez de dizer ao computador que a fizesse por nós (JOHNSON, 2001, p.19-22). 

Longe de ser um meio para introvertidos e incapazes de sair de casa, o computador digital 

se revela a primeira grande tecnologia do século XX que aproxima estreitamente pessoas que não 

se conhecem, em vez de afastá-las. 

  
Há algo de profundamente animador nessa vida pública redescoberta, mas grande parte 
dela depende das interfaces que serão concebidas nos próximos anos, projetadas para 
representar comunidades de pessoas e não espaços privados de trabalho. De maneira 
bastante interessante, as primeiras informações sugerem que essas interfaces poderão 
certamente tirar partido de ambientes tridimensionais – mais ou menos como as salas de 
estar e os escritórios de Bob e Magic Cap. A questão é saber se, no fim das contas, esses 
novos instrumentos vão se parecer com as comunidades confinadas de Los Angeles ou 
com o teatro de rua, mais aberto e improvisado, da vida urbana tradicional (JOHNSON, 
2001, p. 51) 

  

O apelo à memória espacial é parte essencial da interface gráfica contemporânea, mas ele se 

prende sobretudo a coisas como a barra de menu e a localização dos ícones no desktop, como a 

lixeira. Sucessivas interfaces – o projeto Mac original, versões posteriores do Windows – insistem 

em manter esses elementos inalterados de uma aplicação para outra, precisamente por essa razão. 

Todo usuário aprende onde estão os comandos, as teclas, os botões. A memória espacial se opera se 
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os objetos que estamos tentando não perder de vista permanecem ancorados no mesmo lugar. De 

nada adianta memorizar onde está a lixeira se ela fica se movendo pelo desktop. 

As janelas são elementos mais fluidos, mais portáteis. Podemos arrastá-las pela tela, 

alterar seu tamanho com um só clique do mouse. São projetadas para serem maleáveis, mutáveis. 

Como muitas de nossas ferramentas de gerenciamento de arquivos, as janelas raramente operam a 

serviço da memória espacial. Lembramos onde colocamos determinado arquivo antes de mais 

nada porque pensamos em termos de “onde”. Num sistema de comando, a pergunta seria: que 

sequência de letras digitar para ter acesso a esse documento? Em outras palavras, a interface 

gráfica confere coordenadas espaciais ao arquivo, dando-lhe as propriedades espaciais de um 

arquivo residente numa escrivaninha do mundo real. 

Porém, esta lógica é um tanto enganosa, precisamente por uma janela ser flexível. Quando 

estamos em busca de um arquivo, não pensamos em termos de “tive a impressão de ter deixado 

ele no canto inferior direito. Mas, na prática, pensamos “tenho certeza que pus esse arquivo na 

pasta “Coisas a fazer” mas talvez esteja na pasta “assuntos pendentes”. Ou seja, organizamos a 

informação textualmente em termos de categorias que nós mesmos definimos. Fingimos que 

estamos lembrando “onde” colocamos um arquivo, mas o que estamos lembrando realmente é o 

nome da pasta que o contém. 

Esta é uma discussão que costuma ser descartada com facilidade das discussões sobre a 

interface contemporânea. Por vezes, a pasta “Coisas a fazer” vai aparecer como uma tropa de 

ícones bem no alto da nossa tela; por vezes, vai aparecer como uma janela menor lá embaixo. 

Tudo depende de nossos caprichos momentâneos – e do arranjo das outras janelas em nossa tela. 

Essa adaptabilidade é parte do encanto da janela, é claro, mas ela torna realmente muito difícil 

para nossa memória espacial operar sua mágica.  

A maneira mais fácil de apreender as limitações textuais de um sistema baseado em 

janelas é passar algum tempo com uma alternativa genuinamente espacial. 

Ao longo dos últimos anos, designers de interface tem ficado cada vez mais intrigados 

com os híbridos humano e máquina. Mas, durante os primeiros 20 anos do design de interface, o 

modelo dominante foi arquitetônico: as interfaces imaginavam o código binário como um espaço, 

algo a ser explorado. O novo paradigma da interface nos afasta um pouco do “espaço” e nos 

aproxima a algo mais próximo a um indivíduo, com temperamento, aparência física, aptidão para 

aprender. Essas novas “criaturas” são chamadas de agente (JOHNSON, 2001, p. 129). 
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Os agentes, contudo, nem sempre requerem uma personificação; podem assumir também 

a forma de um navegador da Web, ou de uma caixa de diálogo, ou de um documento de texto. Às 

vezes, instalam-se nos celulares ou computadores e ficam espionando nosso comportamento, 

ajudando o usuário quando tem uma chance. Outros são turistas, vagam pela Internet em busca de 

informação e voltam quando tem novidades. Sua influência pode vir a se revelar a mais ampla e a 

mais sutil. Esta é a razão por que o projeto de nossos agentes inteligentes não deveria ser deixado 

nas mãos de executivos e tecnocratas.  

Como o nome sugere, agentes são representantes, fazem coisas para nós. Poder delegar 

responsabilidade a um agente de software pode ser um grande alívio, mas isso tem um preço. O 

controle tátil, imediato da interface tradicional dá lugar a um sistema mais oblíquo, em que 

nossos comandos são peneirados através de nossos representantes, como numa burocracia 

desktop. O agente é aquele que o lembra de esvaziar sua lixeira, ou de padronizar o envio 

semanal de um e-mail, baseado na interação do usuário.  

O chamado software inteligente é, em geral, uma desculpa para um design de interface 

medíocre. Realmente não quero que meu computador adivinhe que informação estou procurando 

– sobretudo se essas adivinhações estiverem sendo bancadas pelos departamentos de marketing 

da Nike e da Microsoft. O que quero é uma maneira melhor de obter essa informação 

(JOHNSON, 2001, p. 139). O próximo capítulo apresenta caminhos e métodos de como as 

interfaces tangíveis podem contribuir para otimizar estes aspectos. 
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2 MÉTODOS DE ANÁLISE E ESTUDOS DE CASO DE INTERFACES TANGÍVEIS 

 

2.1 A estética visual e a usabilidade no design  

 

A preocupação com as questões que envolvem o design vem se tornando um fenômeno 

global. Com uma variedade extraordinária de técnicas, funções, atitudes, padrões estéticos e de 

valores, mais do que nunca, os produtos do design estão dando forma a uma cultura material e 

impactando na qualidade do meio ambiente e de nosso cotidiano. Então, a importância do design 

não deve ser subestimada. As escolhas que estamos fazendo hoje sobre a futura trajetória do 

design terão um efeito significativo e, possivelmente, duradouro na qualidade das nossas vidas e 

do mundo que estão por vir (FIELL, 2005, p. 11). 

Como coloca Santaella (2003, p. 156), quando surge um novo meio de produção de 

linguagem e de comunicação, acontece um fenômeno de transição: primeiro o novo meio provoca 

um impacto sobre as formas e meios mais antigos. Num segundo momento, o meio e as 

linguagens que podem nascer dentro dele são tomados pelos artistas como objeto de 

experimentação. Assim aconteceu com o rádio, primeiro meio efetivamente de massa, capaz de 

atingir remotamente milhões de pessoas a um só tempo. Numa primeira instância, o rádio 

influenciou o teatro para, depois, ser explorado como fonte autonôma para a criação.  

Segundo Dunne, a linguagem do design deve ser acessível e atrair os sentidos e a 

imaginação ao invés do intelecto (2008, p. 147). O crítico de design Donald Norman 

complementa argumentando que coisas atrativas funcionam melhor (2013). Isso leva os usuários 

a engajarem e persistirem em uma interação, pois os produtos devem despertar nossa curiosidade. 

Produtos eletrônicos transmitem momentos de magia e surpresa que parecem superarem as leis da 

natureza e da física. 

A estética visual sempre esteve integralmente atrelada à forma e à aparência, mas existe 

cada vez mais preocupação com a Estética da Interação: produtos que despertam o nosso 

interesse por meio de seu uso. Segundo Djajadimingrat, poucos são os produtos eletrônicos que 

tomam cuidado em relação a esse aspecto estético específico. Eles podem parecer esteticamente 

prazerosos no ponto de vista do design industrial, mas acabam frustrando os usuários quando 

interagimos com eles (2004, p. 03-04). De fato, sabemos que o design para usabilidade e o design 

para a Estética da Interação estão intimamente conectados. Os designers de interação valorizam a 
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usabilidade sobre o design, o que leva a um processo de design onde os problemas de usabilidade 

são resolvidos antes das questões de estética visual. Djajadimingrat propõe o oposto: devemos 

trabalhar a partir da estética visual e, em seguida, usar estes aspectos para melhorar a usabilidade. 

O autor defende que a forma leva à ação, tanto pela aparência quanto pela perspectiva de 

interação. A perspectiva de tornar a interação esteticamente agradável não só desperta o interesse 

dos usuários como leva-os a se engajarem e se interagirem com o produto, e também a 

persistirem nesta interação.  

Neste caso, a pergunta a ser realizada é: quais são os elementos que caracterizam a 

Estética de Interação? No design industrial tradicional, geralmente são consideradas qualidades 

táteis ou hápticas dos materiais e controles que influenciam a sensação da interação com os 

produtos. Mas existem mais fatores envolvidos?  O autor propõe três fatores que tem um papel 

importante na Estética da Interação: 1) o padrão de interação entre usuários e o produto, 2) a 

riqueza de ações motoras e 3) a liberdade de interação (2004, p. 04). 

O que faz um produto ter um bom design de interação é o fato dele respeitar todas as 

habilidades humanas: as cognitivas, motoras-perceptivas e emocionais. As habilidades motoras-

perceptivas referem-se àquelas que o usuário percebe com seus sentidos e pode realizar com o 

seu corpo. E as habilidades emocionais são aquelas que lidam com a capacidade de experimentar, 

expressar e reconhecer emoções. Mais adiante neste capítulo, analisaremos os casos de padrões 

estéticos visuais de produtos interativos onde estas três características estão presentes.  

Em contraposição a Norman, Rick Robinson faz uma crítica à visão deste primeiro autor. 

Para Norman, devemos projetar produtos que não causem confusão ou decepção ao usuário. Já 

Robinson argumenta que: 

 
Se perde a conexão essencial entre o poder dos objetos de afetar a maneira como o 
mundo é visto e o mecanismo através do qual isso acontece. Paradoxamente, o design 
centrado no usuário não se baseia em como as pessoas mapeiam as coisas, é 
absolutamente importante reconhecer também que os artefatos com os quais as pessoas 
interagem exercem um enorme impacto sobre como pensamos. As "affordances", nas 
palavras de Norman, são individuais, socialmente e culturalmente dinâmicos. Mas os 
artefatos não ocupam meramente um lugar neste processo, eles fundamentalmente dão 
forma à dinâmica em si. (ROBINSON, apud DUNNE, 2008, p. 23) 

 

Além de considerar aspectos estritamente focados em habilidades humanas, o design deve 

considerar a prática tecnológica e socio-cultural. A pesquisa do design em relação à estética e ao 
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domínio cultural deve atentar para as experiências com os produtos e expor as críticas e 

discussões os mecanismos sociais e psicológicos escondidos. 

A cultura das redes, especialmente quando se fala em interfaces gráficas, nos obriga a 

pensar na estética da transmissão. Em uma escala menor, a maneira como uma imagem será 

vista em um computador ou celular varia de pessoa para pessoa em relação à configuração da 

tela do usuário ou ao modelo do celular, por exemplo. Do mesmo modo, em uma escala 

macro, a quantidade de pessoas que acessam um website ou um provedor de Internet 

influencia a forma em que o projeto de design deste website será realizado (BEIGUELMAN, 

2010). Beiguelman utiliza o termo “generosidade intelectual” quando se refere à consideração 

levada na concepção de um projeto sobre como se dará a recepção pelo espectador. Em 

interfaces gráficas, a noção de estéticas da comunicação torna-se indispensável, uma vez que 

a natureza dos projetos gráficos digitais é de ser publicável, editável, compartilhável. Esta é 

uma particularidade intrínseca da rede. 

No caso das interfaces tangíveis, pode-se fazer um paralelo com as artes. Quando as três 

funções básicas das mídias digitais de "armazenar", “processar” e "transmitir" são 

implementadas, em um trabalho de arte, observamos a sobreposição de produção e recepção, 

eliminando as fronteiras entre a obra e o público (DANIELS, 2008). No design de objetos 

conectados, Hayward (2004, p. 18) denomina estas mídias de ativas, pois existe uma troca de 

energia entre o objeto e o público.  

  Em outras palavras, quando este tipo de interação que sobrepõe produção e recepção seja 

na arte, no design, ou em outros objetos que possuem a qualidade tátil, estamos falando de uma 

bidimensionalidade no seu design, que é a característica que diferencia as interfaces tangíveis das 

gráficas. Objetos ou instalações com interfaces tangíveis são projetados para lerem e escreverem 

a partir da mão humana (ou pé, ou outras partes do corpo).   

  Fischer (FISCHER, apud PRIMO, 2000, p. 07), em seus estudos, coloca como sinônimos 

de interação, a relação e comunicação. A partir desta teoria, pode-se assumir que a relação reativa 

é um tipo de interação. No design digital, esta tem sido a postura adotada pelas grandes 

corporações como exemplo fundamental de interação. É preciso lembrar, porém, que este tipo de 

interação possui limitações variadas que impõe a relação homem-máquina e, portanto, da 

comunicação. Para Primo, é necessário aprofundar o conhecimento de interação mútua para se 

chegar a um modelo de relação criativo e aberto (2000). 
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Dunne (2008, p. 17) afirma que o design de interface centraliza-se em um diálogo entre 

pessoas e máquinas. O objeto é experimentado como uma interface, uma zona de transação. 

Embora a maioria dos trabalhos nesta área tende a reduzir o objeto a uma interface gráfica: uma 

tela, os designers estão começando a explorar todo o potencial da “coisificação” do objeto 

(FLUSSER, 2007). O produto se torna virtualizado e é representado por uma série de ícones 

físicos e suas permutações. Isso poderia levar as interfaces a se tornarem mais sensuais que 

apenas telas e oferecer novas qualidades estéticas.  

A cultura material dos objetos não-eletrônicos é uma maneira útil de medir até onde a 

estética do objeto eletrônico precisa chegar para aumentar seu valor. É importante, porém, evitar 

meramente impor o mundo físico familiar às novas situações eletrônicas sem estudar seu 

resultado, pois isso atrasaria a possibilidade de desenvolver uma nova cultura e estética no design 

pelo desejo desesperado de fazer o objeto ser compreensível. 

Anne Balsamo (apud ARNALL, 2014, p. 103) trata o design como um meio de alfabetizar 

as pessoas sobre como as tecnologias são construídas, implementadas, reproduzidas e como elas 

afetam arranjos culturais. Seu discurso coloca o design em duas práticas: o de “imaginação 

tecnológica” e o de “reprodução cultural”. O exercício de imaginação tecnológica é um processo 

onde as culturas e materialidades do mundo são ativadas conjuntamente e retrabalhadas, “criando 

as condições necessárias para o futuro da criação no mundo”. O conceito de reprodução 

tecnológica pode ser visto como um processo de replicar elementos prévios como “códigos, 

padrões, formas de conhecimento e convenções”. Balsamo coloca o designer como: 

  
O mediador cultural, traduzindo línguas, materiais e pessoas. Através da prática de 
design, crenças culturais são materialmente reproduzidas, identidades são estabelecidas e 
relações sociais codificadas. A cultura, portanto, é tanto um recurso para como o 
resultado do processo de design. (BALSAMO, 2011) 

   

Em resumo, o design também visa melhorar a qualidade das nossas relações com o 

ambiente artificial. Para se chegar a este objetivo, é necessário pesquisar noções mais amplas da 

estética de design, que inclui relações mais poéticas e metafísicas com o ambiente artificial de 

artefatos tecnológicos (DUNNE, 2008, p. 20). 

Há mais de trinta anos, as interfaces gráficas vêm aprimorando seus aspectos visuais. 

Designers e artistas do mundo todo utilizam e desenvolvem modelos estéticos aplicáveis às GUIs 
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como o design flat10 e o esqueomorfismo. No entanto, em projetos mais recentes, menos 

interfaces gráficas utilizam metáforas visuais que remetem a aspectos do ambiente físico, 

argumentando que as interfaces gráficas já são compreendidas pelos usuários devido à vasta 

variedade de objetos eletrônicos com interfaces padronizadas disponíveis no mercado.  

É importante salientar que a abordagem de mimetizar o ambiente físico através do 

esqueomorfismo teve um impacto grande na maneira comum de se pensar o design para objetos 

conectados. A maioria dos designers de interfaces até hoje se baseiam em imagens familiares e 

clichês ao invés de tentarem uma nova linguagem, seja ele o design flat ou uma nova estética ainda 

não explorada. Como levanta Dunne (2008, p. 16-19), “nada é o que aparenta ser, mas uma simples 

alusão a algo que já estamos familiarizados”. Os designers que se utilizam de códigos e convenções 

existentes para criar novos produtos geralmente reproduzem, inconscientemente, aspectos da 

ideologia codificada nas formas emprestadas. A fácil forma de comunicação e a transparência 

buscada pelos campeões das interfaces amigáveis (“user-friendly”) simplesmente fazem com que a 

nossa sedução por máquinas fique mais confortável, não necessariamente atrativa. 

Quem trabalhou na produção do filme indicado ao Oscar em 2013 Ela11, de Spike Jonze, 

não tinha como prever o futuro daqui a 15 anos. No entanto, o designer Geoff McFetridge que 

criou interfaces para o sistema operacional, o aparelho móvel, ícones e outros elementos digitais 

encontrados no filme, tinha claro uma ideia: o design deveria evidenciar um uso manuscrito. Um 

conceito contraditório para o caminho que temos experimentado na realidade digital de 

smartphones, tablets, relógios etc, que seguem uma linha mais abstrata e longe da realidade 

manuscrita possível.  

McFetridge sabia, pelo roteiro, que o pronome que deu nome ao filme referia-se a um sistema 

operacional chamado "Samantha", e que ele era um objeto físico com quem o dono interagia e se 

apoiava emocionalmente, eventualmente inclusive se apaixonando por tal (Figura 27).  

                                                
10 Design flat (em português, plano) é o termo dado ao estilo de design no qual os elementos gráficos perdem 
qualquer tipo de caráter estilístico que os faz parecer que irão sair da página. Isso significa a remoção de sombras, 
gradientes, texturas e outros elementos que façam o element gráfico ter aparência tridimensional. 
11 http://www.imdb.com/title/tt1798709/ 
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Figura 27 – Interface do aparelho móvel criado para o filme Ela. Fonte: GIZMODO, 2014. 

 

Seguindo um estilo manuscrito de caligrafia, algo não muito esperado para um sistema 

operacional, McFetridge conseguiu mostrar nas interfaces do filme um futuro próximo do tátil, ao 

se utilizar de monitores de madeira e paredes texturizadas. A tela inicial do computador trazia 

uma interface que lembrava uma colagem na parede, com camadas de papel umas sobre as outras, 

como se "Samantha" realmente fosse uma pessoa interagindo com o dono em um mesmo espaço 

físico, e não uma máquina processando códigos automaticamente através de uma tela (Figura 28). 

 

 
Figura 28 – Interface gráfica da tela inicial e do e-mail do Sistema Operacional do computador criado para o filme 

Ela. Fonte: GIZMODO, 2014. 

 

Uma reação possível seria considerar que o estilo gráfico que McFetridge seguiu para as 

interfaces é esqueomorfismo, no sentido de que reflete a aparência dos objetos no "mundo real", 

utilizando-se de texturas de papel ou madeira para criação de interfaces digitais. Porém, o designer 

afirma que a única coisa que ele tinha certeza sobre seu projeto era que ele seguia o estilo flat.  
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O design flat tem sido adotado por muitos outros designers de interface nos últimos anos 

devido ao seu caráter minimalista, utilizando-se de cores e tamanhos para dar hierarquia. O flat, 

recentemente, foi adotado pela empresa Apple que tem fugido do padrão do esqueomorfismo que 

foi utilizado pelo Macintosh original. Estaria McFetridge criando uma mistura entre os dois 

estilos para o filme Ela?  

No caso das interfaces tangíveis, ainda existe pela frente um longo caminho a ser percorrido 

pelos designers na concepção estética dos objetos desenvolvidos para serem interagidos no 

ambiente físico, sem um mouse ou teclado, mas sim através do espaço. Uma abordagem comum é o 

uso de objetos “achados”, ou seja, objetos pré-existentes onde são instalados sensores ou tags e se 

recontextualizam para serem usados como interfaces tangíveis. Jenkins ressalta a importância da 

exploração de múltiplos contatos entre marcas e consumidor, possível através de uma preocupação 

estética em torno dos objetos: “A força de uma conexão é medida em termos de seu impacto 

emocional. Hoje, a experiência não deve ser contida em um único suporte midiático, mas deve 

estender-se ao maior público possível deles” (JENKINS, 2008, p. 104). 

Os maiores desafios para os designers de objetos conectados, sejam eles interfaces 

gráficas ou tangíveis, centram-se atualmente não apenas em funcionalidades técnicas e estéticas, 

onde os níveis ótimos de performance são alcançados, mas sim nos campos da metafísica, poesia 

e na estética, onde pouca pesquisa foi realizada. (DUNNE, 2008, p. 20) 

O papel do designer convencional é resolver problemas configurados pela indústria, 

criando interfaces que seduzem os usuários a uma comunicação cibernética com os valores 

culturais corporativos embutidos nos objetos, além de buscar novas aplicações as novas 

tecnologias. Mas através do design poderia-se também desenvolver uma nova atitude diante da 

tecnologia eletrônica. Para isso, os designers devem “se posicionar mais como autores, 

desenhando por cima das narrativas dos mal-usos dos objetos conectados para criar contextos 

alternativos de uso e necessidade” (DUNNE, 2008, p. 75). 

Os designers, ao explorarem através da estética visual as interfaces fluidas entre modelos 

cognitivos e novas tecnologias eletrônicas, poderiam criar novos artefatos críticos que ajudariam 

consumidores, como protagonistas e não como usuários, a navegarem pelo “ambiente das 

comunicações” que compartilham com “os espectros das tecnologias sinistras e os sonhos que o 

dinheiro pode comprar” (DUNNE, 2013). 
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A qualidade atribuída ao design sofre mudanças com o tempo, seja através de um objeto, 

uma roupa ou um cartaz, deriva do nosso repertório cultural e pressupostos. Falamos do carro 

luxuoso, do prédio imponente do mesmo modo que falamos do website moderno. Com a 

passagem do tempo, porém, o carro luxuoso pode ser percebido como pobre, o prédio imponente 

como decadente e o website moderno como carregado e desatualizado. Cardoso (2012, p. 28) 

afirma que estas atribuições de valor derivam não de processos de associação e comparação, mas 

da sensação física de conforto e bem-estar, que advém do uso. A partir desta análise, chegamos à 

conclusão que elementos de estilo podem se defasar com o tempo e como o design está 

evidentemente atrelado ao repertório e à linguagem. Portanto, o desafio no projeto de design é 

trazer elementos estéticos atrelados à funcionalidade e à poesia em voga. 

 

2.2 Avaliação e análise da usabilidade de interfaces computacionais 

 

Cada vez mais, iremos conviver com um mundo mais conectado, onde diferentes serviços, 

dispositivos e pessoas vão interagir em uma mesma jornada do usuário. Porém, como podemos 

garantir que experiência e interfaces sejam homogêneas? Como podemos facilitar o processo de 

aprendizagem do usuário para novas interfaces? Estes questionamentos são necessários para se 

criar interfaces mais transparentes e que ajudem os usuários. 

Segundo Galitz (2002, p. 05), um bom design de interface é aquele que considera 

características humanas, isto é, como vemos e como compreendemos. Isso inclui como a informação 

precisa ser visualmente apresentada para aumentar a aceitação e compreensão do seu público, e como 

o movimento dos olhos e das mãos devem fluir para minimizar fadiga e danos. Algumas pesquisas 

salientadas pelo autor comprovam que uma interface com um bom design pode aumentar em até 25% 

a produtividade do usuário e diminuir em 40% o tempo de tomada de decisão.   

As interfaces projetadas em superfícies planas são realidades do nosso dia-a-dia. Designers 

cada vez mais são requisitados para desenvolver aplicativos móveis, websites, interfaces que, em 

geral, são aplicados a uma tela, como mostra a Figura 29 em uma proposta de futuro projetada pela 

Microsoft. Autores como Bret Victor baseiam esta linha de pensamento em uma superfície plana 

(projetada ou física) a qual pode ser “manipulada com o dedo indicador”. O pesquisador e ex-

designer da Apple defende que esta visão é apenas um incremento ao status quo, sem qualquer 

ruptura ou inovação no ponto de vista da interação do usuário (VICTOR, 2011). 
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Figura 29 – Vídeo conceito que mostra o futuro da produtividade e tecnologia previsto pela empresa Microsoft. 

Fonte: Future Vision (2012). 

 

Como mencionado no capítulo anterior, Alan Kay, desde os primórdios das interfaces 

gráficas, já previa que um profundo entendimento do psicológico do usuário era inquestionável 

para se projetar interfaces intuitivas.  O cientista destaca, a partir das teorias de McLuhan do 

livro Os meios de comunicação como extensões do homem (1964) que a coisa mais importante 

de qualquer meio de comunicação é que a mensagem recebida é a mensagem captada. Qualquer 

um que desejar receber uma mensagem embutida em um meio, deve primeiro internalizar o 

meio para então ele “subtraí-lo” para deixar a mensagem para trás, “Quando McLuhan fala que 

o meio é a mensagem, ele quer mesmo dizer que você deve se transformar no meio se quiser 

utilizá-lo. Percebi então que o computador é um meio!” (KAY, 2001, p. 124). 

De acordo com Raskin (apud GUAN et al., 2014), a interface de computador deveria 

seguir dois princípios básicos: 1) o computador não pode destruir o trabalho dos usuários, e 2) o 

computador não pode desperdiçar o tempo dos usuários ou que ele precise realizar mais tarefas 

do que necessário. Seguindo este método, propõem-se sete critérios específicos, incluindo 

visibilidade, feedback, affordance, simplicidade, estrutura, consistência e tolerância para avaliar e 

guiar o projeto de interfaces digitais. A interface gráfica, especificamente, é a parte ativa da 

experiência visual e a interação de produções de tela, e enfatiza que o ser humano, o computador 

e ambiente externo devem ser considerados como um sistema ao projetar o design geral. Além 

disso, o design de interface gráfica gradativamente foi se transformando de um “design centrado 

em tarefa” a um “design centrado no usuário”, e no design centrado no usuário existem dois 

objetivos dados: 1) usabilidade e 2) experiência de usuário. Ao serem projetadas interfaces 
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tangíveis, consideram-se também estes dois princípios, acrescentando a eles, porém, um nível 

maior de complexidade por contarem com a constante “física”. 

É frustrante quando uma página web demora para baixar algum documento ou uma 

conversa de Skype cai. No entanto, aceitamos este tipo de frustração como parte do uso da 

Internet. Por outro lado, objetos do mundo real respondem imediatamente e de maneira 

confiável a nós. Quando interagimos com aparelhos físicos que funcionam com conectividade e 

onde existe uma interface tangível, esta interação está sujeita a ter um certo tipo de latência e 

problemas de responsividade assim como outros aparelhos que funcionam com acesso à 

Internet. Assim, existe uma potencial demora na resposta e aos pedidos e comandos nestes 

objetos. Isso pode causar uma impressão de que o mundo real não está funcionando 

corretamente.  

Ao projetarmos interfaces para computadores, celulares e tablets, assumimos que eles 

terão conectividade constante. Aplicações bem projetadas para celulares lidam com quedas na 

rede de maneira inteligente, mas eles sempre tratam isso como exceções à funcionalidade 

normal do aparelho. Consideramos que o fluxo de interação será suave entre os aparelhos. Se 

fizermos uma mudança em um aparelho (como apagar um e-mail), essa mudança irá se refletir 

em todos os outros aparelhos que utilizam este mesmo serviço (ROLAND, 2015).  

Isso nem sempre irá acontecer em interfaces tangíveis. Grande parte dos objetos 

conectados ficam sem bateria e precisam conservar eletricidade. Manter as conexões de Internet 

requer muito uso de energia, então eles se conectam de maneira intermitente. Isso significa que 

partes do sistema podem estar fora de sincronização umas com as outras, criando 

descontinuidades na experiência de usuário. Por exemplo, se um ar condicionado está a 19° C e 

o usuário usa um aplicativo para o aparelho no celular e o coloca a 21° C, haverá uma demora 

de alguns minutos para a bateria do ar condicionado conectar o controle e ficar on-line para 

verificar as novas instruções. Durante este tempo, o telefone dirá 21° C e o controle do ar 

condicionado dirá 19° C (Figura 30). 
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Figura 30 – Esquema de um sistema de aquecimento controlado via aplicativo onde o controlador (controller) dá 

diferentes status de informação. Fonte: ROLAND, 2015. 

 

Estas descontinuidades nem sempre serão visíveis: algumas vezes a espera será curta e 

algumas vezes não serão notadas pelo usuário, como por exemplo quando eles utilizam um 

serviço remotamente. O papel do designer, nestes casos, é garantir que esses atrasos (ou 

“delays”) sejam o menos visíveis ao usuário e sempre com feedback ao usuário de que o 

aparelho está funcionando, para não causar frustrações. 

Ao serem projetados produtos que estão complexamente conectados a outros aparelhos, 

pessoas, sistemas, a importância de buscar a simplicidade na concepção de interfaces tangíveis é 

crucial. Para projetar objetos que prezem pela simplicidade, propõe-se o uso das Leis da 

Simplicidade12 de John Maeda (2010, p. 10): 

1. Reduzir: o modo mais simples de alcançar a simplicidade é por meio de uma redução 

conscienciosa; 

2. Organizar: a organização faz com que um sistema de muitos pareça de poucos; 

3. Tempo: economia de tempo transmite simplicidade; 

4. Aprender: o conhecimento torna tudo mais simples; 

5. Diferenças: simplicidade e complexidade necessitam uma da outra; 

6. Contexto: o que reside na periferia da simplicidade é definitivamente não-periférico; 

7. Emoção: mais emoções é melhor que menos; 

8. Confiança: na simplicidade, nós confiamos; 

9. Fracasso: algumas coisas nunca podem ser simples; 

10. A única: a simplicidade consiste em subtrair o óbvio e acrescentar o significativo. 

                                                
12 http://lawsofsimplicity.com/ 
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As três primeiras (reduzir, organizar e tempo) são imediatamente aplicáveis à concepção do 

design de um produto conectado. As outras seis aprofundam o sentido da simplicidade. Quando é 

possível reduzir uma funcionalidade de um sistema sem que haja uma desvantagem significativa, 

realiza-se a verdadeira simplificação. Quando tudo o que pode ser eliminado é removido, um segundo 

nível de simplificações pode ser empregado: encolher, ocultar e agregar funções ou objetos. 

 

2.3 Características e métodos na concepção de interfaces tangíveis 

 

Sem dúvida, nada do que é falado neste trabalho seria possível sem a tecnologia. Porém o 

verdadeiro potencial da Internet das Coisas está nas novas formas de interagir e gerar valor, 

melhorando ou criando novas experiências. O desenho empático de jornadas cada vez mais 

conectadas faz toda a diferença na experiência de usuário com um produto conectado. 

 Além das Leis da Simplicidade propostas por John Maeda (2010), propõem-se outros 4 

elementos ao se conceber interfaces tangíveis: 

1. Escalabilidade: o produto deveria ser simples, adicionar mais elementos não deveria 

aumentar em custo ou complexidade; 

2. Segurança: deve-se evitar que haja algum tipo de perigo para o usuário, seja ele na 

posição sem uso ou durante sua manipulação; 

3. Robustez: não deve ter conectores frágeis ou mecanismos de atuação que poderiam 

quebrar quando o usuário o toca ou manuseia; 

4. Uso das mãos: como o objeto é manipulado ou sentido pelo usuário, é importante e 

deve ser considerado na etapa de projeto. 

 

As mãos são elementos chave para o uso de ferramentas tangíveis. Mãos tem dois 

propósitos: 1) sentir coisas e 2) manipular coisas. No entanto, as interações projetadas para serem 

utilizadas através de uma tela (seja a do celular, computador, relógio etc) não priorizam estes dois 

importantes aspectos. 

Quase todos os objetos físicos que manipulamos oferecem algum tipo de feedback tátil ou 

sensorial. Um livro informa o número de páginas que faltam para serem lidas por meio da 

quantidade de folhas que restam à direita; um copo com água nos dá a entender que está cheio 
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pelo peso do copo e pelo movimento do líquido. Nos acostumamos tanto à ideia de manipular 

estes objetos no nosso dia-a-dia que não percebemos estas mensagens. Objetos possuem textura, 

temperatura, peso, curvas, pontas e viscosidade. As nossas mãos servem para apalpar estes 

objetos e percebemos o comportamento deles (VICTOR, 2011). 

Nossos dedos são o meio que temos para conversar com ferramentas do nosso cotidiano. 

O sentido do toque é essencial para tudo o que os humanos costumam chamar de “trabalho” por 

milhões de anos. Se formos manipular o objeto mais comumente usado pelos humanos: o celular, 

conseguimos ter noção destes sentidos, como o vidro da tela, o tamanho e peso do aparelho. 

Porém, majoritariamente, estes sentidos não possuem relação com a tarefa que está sendo 

realizada no aparelho: acessar algum aplicativo de redes sociais, verificar o correio eletrônico, 

tirar uma foto.  

Bret chama essa tecnologia de “Imagens Sob Vidro” (Pictures Under Glass) como 

apresentam-se no exemplo da Figura 31. As Imagens Sob Vidro sacrificam toda a riqueza tátil de 

trabalhar com as nossas mãos, oferecendo em seu lugar apenas a uma fachada visual e sonora 

(VICTOR, 2011). 

 

 
Figura 31 – Interface gráfica de um aplicativo de piano, onde o usuário, apesar de manipular as teclas através da tela, 

apenas tem uma conexão visual e sonora com o instrumento. Fonte: VICTOR, 2011. 

 

A pergunta que nos fazemos é: seria tão ruim substituir uma experiência tátil por uma 

experiência visual? Quando amarramos um cadarço no escuro, por exemplo, conseguimos 
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realizar a tarefa com destreza. Porém, se nossos dedos estivessem formigados ou entorpecidos, 

não conseguiríamos realizar tal tarefa tão bem quanto no escuro.  

Nos aparelhos celulares, computadores, ou interfaces touch de qualquer tipo, os únicos 

gestos possíveis com as mãos são aqueles do arrastar, apontar, clicar. Ignoramos todos os outros 

gestos como segurar, acariciar, bater, chacoalhar, apertar, dentre milhares de outros gestos 

comuns com as mãos quando seguramos outros objetos (Figura 32). 

 

 
Figura 32 – Repertório de gestos e manipulações que os seres humanos utilizam com as mãos. Em cada fotografia, os 

dedos tomam posições e aplicam pressões ou pesos distintos aos objetos que manipulam. Fonte: VICTOR, 2011. 

 

Estes gestos são variações dos quatro apertos fundamentais e estão baseados no livro de 

John Napier Hands (apud VICTOR, 2011). Estes movimentos não só são intuitivos, como são 

precisos para manipulação dos objetos (Figura 33).  

 

 
Figura 33 – Quatro apertos fundamentais baseado na teoria de Napier. Da esquerda para a direita: empunhadura de 

força (dedos versus palma), precisão (dedos versus polegar), gancho (entre falanges dos dedos) e corte (entre dedos). 
Fonte: VICTOR, 2011. 
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Vivemos em um mundo tridimensional e nossas mãos foram projetadas para mover e 

rotacionar objetos em três dimensões, para colher objetos e posicioná-los acima, abaixo, ao lado e 

dentro de outros.  

Ao expandir nossas interações para além da tela, conseguimos utilizar de todo o potencial 

do nosso sentido de toque. Neste sentido, as interfaces tangíveis possuem displays com formas 

não-planas permitem um contato físico direto. Os usuários podem interagir com as formas físicas 

geradas através do toque na superfície da interface e, em alguns casos, também deformar a 

interface aplicando uma força maior. 

Estas interfaces exploram affordances específicas que guiam o usuário em como o 

sistema pode ser usado e providencia um feedback háptico passivo, permitindo uma interação 

maior a um custo cognitivo maior, uma vez o usuário intui o gesto necessário para realizar uma 

tarefa nestas interfaces (LEITHINGER et al., 2015, p. 06). 

A análise e o processo de design é considerada como um processo de refinamento gradual 

e razoável do contexto se encaixando no design para o design se encaixando no contexto. Esse 

processo pode se dividir em cinco passos: análise de contexto, análise de comportamento, análise 

de mapeamento, análise de significado e análise de racionalidade, dos quais a análise de 

mapeamento é a mais importante. O conhecimento implícito e a cognição do usuário são 

elementos chave do processo. Os objetos, a informação, os portadores da informação e as 

características do comportamento cognitivo do usuário devem ser considerados para o estudo de 

método para conceber interfaces tangíveis. Além disso, com a empatia do modelo mental dos 

usuários, a estrutura dos dados e os cinco sentidos da interface, é possível atingir o mesmo 

sentimento e assimilação, resultando em um comportamento interativo. 

Uma das principais “expressões” da Internet das Coisas são os vestíveis (ou “wearables”). 

Toda corporação busca ter seu wearable, com o objetivo de resolver uma necessidade específica 

de consumidores. Existe uma variedade de wearables no mercado, desde os que contam calorias, 

medem o nível de stress, medem a nossa qualidade de sono. A especificidade em outros 

contextos de objetos tangíveis pode gerar uma complexidade desnecessária para o usuário final. 

Priorizar a experiência final do usuário versus a oferta de produtos otimizados para Internet das 

Coisas é um desafio. 

Por outro lado, muitos objetos tangíveis de hoje são produtos ou serviços baseados em 

medições, onde existe pouca inferência. Um exemplo são os vestíveis como o Fitbit que mensura 
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a qualidade do sono. Em um dia particular, pode-se ver que a qualidade de sono do usuário foi 

péssima. Mas, o que impactou essa qualidade de sono? Que fatores mudaram nesse dia? O que é 

possível melhorar? São perguntas que poucas vezes são respondidas, e medições sem ações são a 

principal causa para a falta de interesse em continuar utilizando um produto/serviço. 

Evidentemente, existem algumas diferenças na hora de desenhar para o mundo dos 

objetos conectados, principalmente quando entram em jogo temas como segurança, privacidade e 

escala e manipulação. Porém, mais do que ter um cuidado nos fatores técnicos, deve existir um 

cuidado especial na forma de desenhar a jornada do usuário e as diferentes interações que vão 

construir essa experiência; seja na nossa casa, em uma loja, ou no trabalho; seja utilizando os 

dedos, ou as mãos inteiras. Existem algumas mudanças de paradigma que podemos aproveitar 

(RODRÍGUEZ, 2015). 

Deve-se ter foco na jornada do usuário, aproveitando o potencial das interfaces tangíveis 

para otimizar os sistemas de informação e tomada de decisão, oferecer meios para facilitar 

alguma ação do usuário e o cuidado na forma de como o usuário aprende, utiliza e lembra do 

serviço prestado. 

A jornada de um usuário quando se criam interfaces tangíveis se torna muito mais complexa e 

conectada do que em interfaces gráficas, para isso, se faz necessário pensar em toda o ecossistema de 

interações. A origem das TUIs vem da troca de informações e conexões entre produtos, dispositivos, 

computadores e pessoas. Fechar os olhos para todas essas interações pode ser a diferença entre uma 

experiência muito boa, ou um pesadelo para o usuário. Um exemplo de cenário: A nossa geladeira de 

última geração tem um dispositivo super inteligente que identifica o que falta e faz um pedido 

automaticamente para o supermercado. Muito bom, não é? Mas… quem fará a entrega do produto? E 

se esse fornecedor tiver um atraso? E se o usuário não gosta da rede de supermercados que fornece 

esse produto? Todos esses elementos são também parte do serviço do produto. 

Outro ponto importante é que nem todos os serviços criados em interfaces tangíveis devem 

ter suas versões em interfaces gráficas, principalmente no contexto da Internet das Coisas, onde 

dispositivos podem “conversar” com outros dispositivos. Atualmente, é muito comum que toda 

solução para um problema preveja também um App. Esta ideologia se torna pouco eficaz em 

especial quando são ignoradas outras formas de atacar o problema. As interfaces tangíveis facilitam 

a criação de soluções transparentes para o usuário final, principalmente pela possibilidade de 

conexão entre dispositivos e serviços. No varejo, já existem exemplos onde os usuários interagem 
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virtualmente com o provador e, ao mesmo tempo, tem interações com pessoas da loja, aproveitando 

a inteligência dos dados gerados em todas as experiências anteriores desse usuário. Para o usuário 

final, os limites entre as experiências físicas e virtuais devem ser invisíveis. 

Para projetar interfaces para o ambiente físico, precisamos revisar os três níveis de 

experiência do usuário (ARNALL, 2009): a nível da interface, imediatez e tangibilidade. Estes 

aspectos são críticos. Assim é como o objeto é usado, através de interação tangível local. Para 

isso, é necessário que os dados sejam coletados de maneira rápida e eficaz para que a experiência 

não tenha atrasos na interação, de modo que elas sejam instantâneas. 

Interfaces tangíveis, baseadas no manuseio e na não-interferência de uma tela são 

geralmente ignoradas, mas são muito importantes de serem consideradas, pois estes objetos 

viverão ao nosso lado, habitando o mesmo espaço. O design industrial, neste caso, é tão 

importante quanto o design de interface. 

Conectividade é o segundo ponto crítico no design. Se a interface é muito difícil ou não 

tem um propósito, o aparelho não vai ser utilizado. Precisa haver um propósito claro para a 

conexão: em forma de conexão social, desafios competitivos, pontuação, comparação social. É 

necessário mostrar feedbacks de curto-prazo como mensagens, aviso de próximo passo, ânimo. 

Por último, a interação persistente e a longo-prazo precisa ser projetada, ao serem 

apresentadas as recompensas de usar o produto e usando dados que são produzidos pelo objeto 

por um prazo de tempo extendido. A ideia de viver com o produto permeia a interface tangível 

(Figura 34).  

 

 

Figura 34 – Os três níveis de interação em interfaces tangíveis. Fonte: ARNALL, 2009. 
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Segundo Leithinger et al. (2015, p. 06), a forma da interface tangível pode permitir duas 

principais affordances. A primeira é que as affordances percebidas requerem o entendimento do 

usuário de qual forma a interface representa. E a segunda é que as affordances reais indicam 

como a forma pode ser tocada, agarrada ou manipulada.  

Interfaces tangíveis devem permitir que diferentes modos de interação e renderização se 

adequem a diferentes aplicações. Em nossos sistemas, usamos o toque para parâmetros 

espacialmente relevantes e gestos para controlar parâmetros mais globais, abstratos e orientados à 

visualização. De modo similar, nem todas as informações são bem representadas fisicamente. 

Para permitir diferentes modos de interação e renderização pode-se permitir aos usuários 

navegarem entre representações físicas e gráficas enquanto estão interagindo. Designers devem 

considerar a escala dos dados que eles querem representar numa interface gráfica (LEITHINGER 

et al., 2015, p. 09). 

Um desafio importante é a variação dos atuantes na interface. Embora a informação 

tridimensional possa se encaixar na superfície plana, ele pode estender para além dos limites de 

altura dos atuadores, o que torna a escala dos dados um elemento importante a ser considerado. 

Deveria o objeto ser cortado, apertado ou escalado? Além disso, os gráficos espaciais 

tridimensionais podem renderizar elementos visuais que excedem as bordas físicas do resultado 

físico. Já que as interfaces tangíveis possuem superfícies físicas ao invés de somente pontos, 

outros objetos podem ser colocados acima deles e as regras de físicas se aplicam à sua interação. 

Os designers podem incrementar isso a fim de alcançar interações intermateriais. Por exemplo, 

uma bola posicionada num display tangível irá rolar até um local mínimo. A mudança de forma 

na interface de usuário não é comum, então a maioria dos usuários não espera por isso. Então é 

importante considerar a velocidade da mudança, em especial se os usuários estão diretamente 

tocando a superfície. Gráficos que ajudem a visualizar o movimento físico podem ajudar à 

compreensão. 

Uma vez as TUIs permitem controle simultâneo através de múltiplos parâmetros de 

objetos renderizados, elas apoiam designers com um kit de ferramentas completo que contribui 

para as affordances reais e percebidas dos objetos renderizados. 
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2.4 Estudos de caso com Interfaces Tangíveis 

 

Goode e Hatt (1979, p. 422) definem estudo de caso como um meio de organizar os dados, 

preservando do objeto estudado o seu caráter unitário. Considera a unidade como um todo, incluindo o 

seu desenvolvimento (pessoa, família, conjunto de relações ou processos etc.). A totalidade de qualquer 

objeto é uma construção mental, pois concretamente não há limites, se não forem relacionados com o 

objeto de estudo da pesquisa no contexto em que será investigada. Portanto, por meio deste estudo de 

caso, o que se pretende é investigar artefatos criados com interfaces tangíveis a partir das metodologias 

propostas na sessão anterior deste trabalho e servirão como guia para a análise a seguir. O protocolo 

desta análise dos casos será realizada de maneira qualitativa, de modo a destacar as características o 

design dos objetos em termos de usabilidade e estética, referenciando a literatura de autores como 

Dunne, Paraguai, Maeda e Norman. 

Desde o surgimento das interfaces tangíveis nos anos 90, surgiram as mais variadas 

aplicações para as interfaces tangíveis, desde as mais sensíveis às mais especulativas, das mais 

complexas às mais simples. Durante o andamento desta pesquisa, foram colhidos exemplos dos 

mais diversificados de interfaces tangíveis, que foram compilados no Quadro 2: 

 
Quadro 2 – Levantamento de interfaces tangíveis para elaboração de estudo de caso. Elaborado pela autora. 

PROJETO INSTITUIÇÃO CLASSIF.  LINK  FIGURA 

Siftables Massachusetts Institute 
of Technology Construtiva https://goo.gl/l0UAkC 

 

Mobile Feelings Christa Sommerer e 
Laurent Mignonneau Relacional https://goo.gl/ESWVjv 

 

Animotus Janet van der Linden of 
the Open University Espacial https://goo.gl/aDvebC 

 

inFORM Massachusetts Institute 
of Technology Construtiva http://goo.gl/uH6Kt3 
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Hibou Ensci – Les Ateliers Espacial https://goo.gl/iuIXxa 

 

Patch of Sky Fabrica Espacial http://goo.gl/a5vULv 

 

Ulo Kickstarter Relacional https://goo.gl/iR3GUj 

 

Daily Stack Copenhagen Institute of 
Interaction Design Relacional http://goo.gl/P4qYgy 

 

New Tangible 
Interfaces Euneen Jo Espacial http://goo.gl/Zbz6d9 

 

ZeroN Massachusetts Institute 
of Technology Espacial https://goo.gl/iINVhf 

 

RoomE Frog Design  Espacial https://goo.gl/jO5VU6 

 

Reactable Universitat Pompeu 
Fabra Relacional http://goo.gl/Pmvoko 

 

Good Night Lamp Good Night Lamp Relacional https://goo.gl/KwlcZZ 

 

Sniff Timo Arnall Relacional https://goo.gl/831jsf 

 

Skal Timo Arnall Relacional https://goo.gl/JU1QbG 
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DIRTI UserStudio Espacial https://goo.gl/1A7B49 

 

 
Após o levantamento de exemplos de objetos conectados, foi atribuído um critério de 

seleção para a escolha de três projetos que seriam aprofundados nos estudos de caso desta 

pesquisa. Para a escolha dos objetos, buscou-se, primeiramente, que eles fossem exemplos com 

formas ou conteúdo experimental e que buscasse resolver um (ou mais de um) problema do 

usuário com uma interface simples. 

Na lista, foram selecionados projetos primariamente acadêmicos ou de designers 

independentes. Porém, para o estudo de caso, o segundo critério era a seleção somente projetos 

concebidos em meios acadêmicos sem um viés comercial diretamente atrelado ao produto. Deste 

modo, a análise se centraria na usabilidade e estética dos objetos.  

Por último, e com o objetivo de buscar uma representatividade da diversificação de interfaces 

tangíveis, os projetos selecionados requeriam que se encaixassem em uma das três abordagens de Ishii 

e Ullmer (2001, p. 05), mencionadas no capítulo 1: construtiva, relacional e espacial.   

Assim, os três casos escolhidos para uma análise aprofundada foram: o inFORM, o Daily 

Stack e o ZeroN. Todos os três exemplos exploram as interfaces tangíveis sem um viés comercial 

direto. Deste modo, torna-se possível propor maneiras especulativas de projetar objetos digitais 

no mundo físico, onde o foco se centra no usuário. No entanto, isto não significa que os objetos 

não poderiam ser comercializados. Como foi mencionado na Introdução desta pesquisa, o meio 

acadêmico proporciona um olhar contextual distinto da prática comercial e também das artes, 

onde as reflexões se centram no método e na discussão crítica do status quo. A seguir, são 

analisados cada um destes casos. 

 

2.4.1 inFORM 

 

 O Departamento de Mídias Tangíveis do MIT Media Lab desenvolveu em 2013 a 

instalação inFORM, um painel com formas dinâmicas renderiza que conteúdo físico em 3D e 

permite a concretização tangível de informações digitais (Figura 35). Os participantes entram 
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remotamente em uma vídeoconferência que é transmitida ao vivo em uma tela por trás da superfície 

física, gerando uma forte presença humana apesar da distância física entre a pessoa e o objeto.   

 

  
Figura 35 – Interface tangível inFORM desenvolvido pelo MIT Media Lab e sistema de 900 mecanismos para gerar 

movimentos dos blocos. Fonte: LEITHINGER et al., 2013. 

 

 Este objeto se trata de uma abordagem de interface tangível construtiva (ISHII; 

ULLMER, 2001, p. 05), portanto ele envolve uma montagem construtiva de elementos 

modulares. O inFORM conecta mecanicamente estes módulos de maneira analógica, imitando 

tijolos, porém combinados de maneira horizontal ao invés de vertical, como no exemplo do Lego. 

Estes blocos se movimentam fluidamente na superfície com movimentos para cima e para baixo, 

formando figuras tridimensionais no espaço. A Figura 36 apresenta algumas das affordances 

criadas pela posição dos blocos na superfície. 

 

  
Figura 36 – Interface tangível inFORM desenvolvido pelo MIT Media Lab. Fonte: LEITHINGER et al., 2013. 
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Sua interface atua como um pinscreen (Figura 37), um tipo de molde analógico que forma 

figuras tridimensionais, de maneira remota. Ou seja, ele transfere gestos captador por um 

aparelho Microsoft Kinect 13  para uma plataforma com pinos motorizados, que transferem 

movimentos para a realidade física.  

 

 
Figura 37 – Pinscreen. Fonte: SLASHGEAR, 2013. 

 

Como coloca Sean Follmer, um dos pesquisadores do MIT por trás do projeto, 

 
como humanos, evoluímos para interagir fisicamente com nosso entorno, porém no 
século XXI, ainda sentimos falta da sensação tátil que nos guia, nos limita e nos faz 
sentir conectados. Nesta transição para interfaces puramente digitais, algo profundo se 
perdeu (FAST, 2013). 

 

A solução engenhosa da sua interface é que ela pode se transformar fisicamente no que 

ela precisar ser. É uma metáfora quase literal de um “esqueomorfismo analógico”, conforme 

descrito na sessão 2.1 deste capítulo. Enquanto, na era touch, se preza pelas interfaces gráficas 

que rejeitem qualquer affordance que represente o mundo real, demonstrado pelo uso intenso de 

interfaces flat, Follmer e Leithinger apostaram num futuro onde a interface tangível não será 

esqueomórfica. Como os pesquisadores declararam em uma entrevista à revista Fast Company, o 

futuro será “supermórfico”. As affordances irão ser o que precisarem representar no momento 

(FAST, 2013).  

                                                
13 http://www.xbox.com/en-us/xbox-one/accessories/kinect-for-xbox-one 
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A qualidade e expressividade da forma da interface está atrelada diretamente à resolução e 

ao grau de liberdade do hardware do objeto dinâmico. No caso da inFORM, o usuário percebe os 

pinos adjacentes como uma forma única conectada – um processo cognitivo explicado pela lei de 

fechamento da Teoria da Gestalt14. Isso resulta em que as formas podem se mover para as 

laterais, rotacionarem, inclinarem e crescerem para diferentes dimensões em grupo. 

Tocar o conteúdo renderizado na interface permite aos usuários de experimentarem com a 

forma física do objeto. O toque também ativa ações do software como selecionar um objeto, 

movê-lo ou pintá-lo na superfície. O usuário pode também pressionar ou empurrar uma forma 

para deformá-la. O material do objeto e o feedback háptico comunicam ao usuário se ele permite 

ações como deformação. Ao controlar a resistência de cada pino programaticamente quando 

pressionado pelo usuário, o sistema pode renderizar formas que variam de duro a mole, e 

providenciam feedback dinâmico como vibração, viscosidade ou elasticidade. 

Ele também permite transições suaves entre as dimensões de input. Por exemplo, se um 

usuário pressionar um botão, pode causar sua deformação em um painel bidimensional. As 

affordances também podem se movimentar para fora do objeto físico ou complementá-los para 

aumentar a funcionalidade. Conforme um aparelho é colocado sobre a mesa, controles de 

interface de usuário físicos aparecem, um telefone poderia ser complementado com um botão 

grande de resposta, ou um tablet poderia ter botões de jogos aparecendo ao redor dele. 

 O material utilizado foi impresso em 3D o que permite que, ao estarem os seus blocos 

conectados a um computador, suas formas geradas podem ser re-impressas novamente. Isso 

proporciona uma escalabilidade maior, para uso em arquitetura ou construção. Estas formas 

também podem ser enviadas a outro objeto inFORM remoto através do seu sistema de 

videoconferência. Podendo assim, permitir a comunicação à distância, como é apresentado na 

Figura 38. 

                                                
14 Teoria da Gestalt: Fundado na Alemanha no início dos anos 1900, a Teoria da Gestalt é um ramo da psicologia 
que estuda formas de organização perceptiva. Deste estudo, determinaram-se sete leis que regem a percepção 
humana das formas, facilitando a compreensão das imagens e ideias. Essas leis seriam conclusões sobre o 
comportamento do cérebro, no que concerne ao processo de percepção. Os elementos constitutivos são agrupados de 
acordo com as características que possuem entre si, como semelhança, proximidade, continuidade, pregnância, 
segregação, unidade e fechamento (STERNBERG, 2009, p. 92-101). 
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Figura 38 – Comunicação remota através do objeto inFORM. Fonte: Tangible Media Group, 2014. 

 

Além de conteúdo deformável, o inFORM exerce também outras funções relevantes no 

cotidiano das pessoas. O objeto renderiza elementos específicos de interfaces de usuário, como 

botões ou áreas de toque que reagem ao serem pressionados ou puxados e mudam a forma para 

refletir uma mudança de estado no programa. Por exemplo, se um usuário aperta o botão 

triangular de “play”, ele se transforma em um botão quadrado de “stop”, e vice-versa. Este tipo 

de aplicação pode ser amplamente utilizado como jogos educacionais táteis, podendo serem 

aplicados em produtos de uso infantil ou para pessoas que portam algum tipo de deficiência 

visual. A Figura 39 apresenta duas aplicações do inFORM em interação corpo-objeto para uso 

educacional e representação física de gráficos para educação em matemática ou estatística. 

 

  
Figura 39 – Diferentes utilidades do inFORM em educação tátil. Fonte: Tangible Media Group, 2014. 

 

Por fim, e como destacado no capítulo 1 por Paraguai (2008, p. 55) na sua defesa sobre os 

objetos conectados, o inFORM trata-se de um evidente exemplo de um objeto que potencializa a 

expressividade humana. O emprego de gestualidades e ações neste objeto são superiores às 
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possibilidades que ofereceria uma interface gráfica ou um objeto tradicional sem qualquer 

conexão com o digital (como o pinscreen, por exemplo).  

 Ao ser conectado a um complexo sistema digital, seus blocos podem replicar diversos 

tipos de reação física humana, pois cada pino é conectado a um sensor que envia as informações  

a um computador que grava cada movimento gerado pelo objeto.   

 

2.4.2 Daily Stack  

 

Daily Stack é uma ferramenta de gerenciamento que ajuda ao usuário a ficar mais atento à 

tarefas diárias e ao tempo dedicado a elas. Através da representação física das tarefas, o objeto 

ajuda ao usuário a conscientemente gerenciar seu tempo através de um feedback inobstrusivo 

integrado ao ambiente. O Daily Stack foi criado por Sebastian Rønde Thielke e Anders Højmose 

para o Copenhagen Institute of Interaction Design em 2009. 

Ao se observar um usuário trabalhando, a equipe do projeto identificou que é difícil e é 

comum haver procrastinação em websites como o Facebook, YouTube ou Snapchat. Outro 

problema comum é o trabalho em excesso e não poder desvincular mentamente do trabalho ao 

deixar o escritório.  

O projeto combina objeto físico de madeira com comportamento eletrônico e feedback 

visual, tátil e digital. O objeto consiste em um aparelho de base e uma combinação de blocos de 

madeira de diferentes formas e cores. Os blocos representam diferentes tipos de tarefas e 

intervalos de tempo. Ao adicionar um bloco à base, o usuário se compromete à tarefa e ao tempo 

que aquele bloco representa. O objeto físico se comunica a uma aplicação no computador com 

uma interface gráfica que permite que o usuário controle o tempo e o progresso da tarefa. A 

interface do computador também permite que o usuário busque no histórico de tarefas anteriores 

e compare os dias e as tarefas através de um padrão informativo de distintas cores (Figura 40). 
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Figura 40 – Interface tangível do Daily Stack. Fonte: Daily Stack, 2009. 

 

Utilizando-se da abordagem relacional de Ullmer e Ishii (2001, p. 05), a sua interface está 

baseada no posicionamento destes blocos em uma sequência lógica entre eles, e esta posição gera 

comandos de controle para o sistema, anunciando que uma tarefa foi ou está sendo cumprida, por 

exemplo. Esta abordagem é amplamente utilizada em combinações de interfaces tangíveis e gráficas, 

pela possibilidade de comunicar-se de maneira rica entre os dois meios. Ao combinar uma interface 

gráfica ao sistema tangível relacional, evita-se o acúmulo de blocos, e tira-se vantagem da possibilidade 

de detalhar ainda mais as relações entre os blocos ao se ter uma interface computacional em mãos. 

O Daily Stack consiste um excelente exemplo de boa combinação entre os dois tipos de 

interface: a gráfica e a tangível. Tanto o dispositivo físico quanto o computador se comunicam 

em tempo real através da combinação dos blocos de tarefas. A interface digital conta com um 

calendário simples onde é possível detalhar e nomear as tarefas que cada bloco representa, 

tornando assim o trabalho do usuário mais simples na hora de lembrar o que cada bloco quer 

dizer (Figura 41). 

 

  
Figura 41 – Interface gráfica do projeto Daily Stack. Fonte: Daily Stack, 2009. 
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Em adição a uma interface gráfica de um organizador de tarefas, disponível somente em 

uma tela de um celular ou computador, o Daily Stack se destaca dentro dos dois princípios básicos 

de uma interface otimizada para o público. Como foi mencionado anteriormente neste capítulo, 

defende-se que uma interface não pode destruir o trabalho dos usuários tampouco desperdiçar o 

tempo destes usuários para realizar mais tarefas que o necessário (RASKIN, apud GUAN et al., 

2014). O Daily Stack, ao fornecer affordances físicas de cor e forma, permite aos usuários de 

organizarem suas tarefas com menos ações que um software destinado a tal. Seu contato direto com 

os objetos facilita a jornada de usuário com menos passos até a realização da tarefa, uma vez o 

usuário de um software deveria passar por passos como 1) abrir o site, 2) fazer login na sua conta, 

3) selecionar a tarefa, 4) completar. Com apenas a ação de posicionar um bloco em cima do outro, 

essa tarefa se resume a um simples movimento de mãos, tornando-se um objeto extremamente 

otimizado para simplificar tarefas que uma interface gráfica poderia complicar.  

Por tornar mais simples a ação de organizar tarefas do cotidiano em separação por blocos, o 

Daily Stack torna-se também um modelo adequado onde as Leis da Simplicidade de Maeda (2010, 

p. 10), descritas na sessão anterior, se aplicam corretamente. O objeto organiza tarefas, economiza 

o tempo dos usuários na interação, ensina a medir o tempo dedicado a cada tarefa por inserir 

affordances físicas com um feedback real e tátil das tarefas, adequa-se ao contexto exato de 

realização de tarefas (e não-procrastinação), trabalha a emoção do usuário (ao ver uma tarefa ser 

cumprida ao remover um bloco de madeira do topo) e transmite confiança no usuário e no objeto. 

Finalmente, como coloca Balsamo (apud ARNALL, 2014, p. 103), o design do Daily 

Stack torna-se um meio de alfabetizar as pessoas de como a tecnologia afeta arranjos culturais, 

como é o da multi-tarefa e agenda, prática comum no mundo empresarial nos nossos dias. O 

designer torna-se um mediador que visa melhorar a qualidade das nossas relações com o 

ambiente artificial – no caso deste objeto conectado, as “tarefas”, conceito abstrato que é 

tangibilizado através dos blocos de madeira (DUNNE, 2008, p. 20). 

 

2.4.3 ZeroN 

 

No filme E.T., de Stephen Spielberg, há uma cena memorável em que um grupo de crianças 

pergunta ao visitante do espaço de onde ele vem. O extraterrestre tenta se comunicar usando uma 

força incomum que levanta um conjunto de bolas ao ar e as move em torno delas para simular um 
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sistema solar. O projeto ZeroN é uma tentativa de criar algo similar: um sistema controlado por 

computador para permitir a usuários de manipularem uma esfera de metal que flutua no espaço. 

Criado por Jinah Lee e colegas do Tangible Media Group do MIT, Hiroshi Ishii e Rehmi 

Post, ZeroN é uma tentativa ousada de propor um novo modelo de interação tangível. Nele, o 

objeto de interação pode levitar e mover-se livremente por computador em um espaço 

tridimensional (LEE; POST; ISHII, 2011). O programa permite que usuários e computadores 

interajam fisicamente através de um “sistema magnético de controle que pode levitar e acionar 

um imã permanente em um volume de 3D pré-definido”. 

Nesta interface tangível espacial, a configuração espacial do objeto conectado a uma área 

de referência, como é a base sobre a qual a esfera do ZeroN se posiciona, é diretamente 

interpretado e aumentado pelo sistema por trás dele (ULLMER; ISHII, 2001, p. 09). A posição da 

esfera magnética está diretamente atrelada ao espaço geográfico que é projetado na base plana.  

O computador e as pessoas podem alterar em ZeroN simultaneamente. Ao fazer isso, eles 

podem interagir fisicamente um com o outro no espaço 3D. Os usuários são convidados a 

disporem ou moverem o ZeroN assim como eles posicionariam qualquer outro objeto em uma 

superfície. Uma vez que começa a levitar, o comportamento do ZeroN pode ser digitalmente 

programado. Por exemplo, os usuários podem posicionar o ZeroN, representando o astro Sol, 

sobre um objeto físico para projetar sombras digitais, ou posicionar um planeta que começará a 

rotacionar baseando-se em condições físicas simuladas. 

O objeto pode memorizar como ele se moveu no espaço. Os movimentos físicos criados 

pelas pessoas podem ser coletados neste meio para preservá-los e repetí-los infinitamente. 

Quando os usuários movem e soltam o ZeroN, ele continua flutuando e começa a se mexer dentro 

da mesma trajetória. Isso permite uma gravação única e tangível da presença e movimento físico 

do usuário (Figura 42). 

 

 
Figura 42 – Exemplos de interações com o projeto ZeroN. Fonte: LEE; POST; ISHII, 2011, p. 01. 
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Para testar tais interações, foi desenvolvido um sistema de controle magnético que pode 

levitar e atuar como um imã permanente em um volume tridimensional pré-definido. Isso é 

combinado com um sistema de rastreamento e exibição ótico que projeta imagens no objeto que 

levita. Levitação convencional apenas permite que um objeto levite em um ponto. No projeto 

ZeroN, os usuários podem mover um objeto flutuante para qualquer lugar num espaço 

tridimensional pré-definido e deixa-lo lá sem que ele caia, uma vez o sistema está constantemente 

se reajustando magnética e mecanicamente.  

Tanto o usuário quanto o computador podem se comunicar movendo um objeto de aço 

dentro de um espaço tridimensional. O sistema faz rastreamento da bola conforme o usuário a 

movimenta no espaço – essencialmente programando uma trajetória – e depois “replica” a 

trajetória exata da bola indefinidamente através da manipulação da intensidade de repulsão do 

imã. O projetor é usado para mostrar imagens para a esfera flutuante. A Figura 43 representa o 

fluxo de interação do usuário com a esfera até ele poder reproduzir o movimento.  

 

 
Figura 43 – Simulação da movimentação da esfera magnética no ZeroN: (a) O usuário posiciona o ZeroN no ar; (b) o 
computador conecta com a esfera e o usuário intervém com um movimento do ZeroN; (c) um item digital é atrelado 

ao ZeroN; (d) O ZeroN é traduzido e rotacionado no ar; (e) ao segurar a esfera por um tempo longo, ela começa a 
graver e replica o movimento. Fonte: LEE; POST; ISHII, 2011, p. 06. 

 

O dispositivo pode ser adotado em diferentes aplicações e usos: prototipagem de 

animações, simulações físicas para educação, design 3D. Isso facilita o trabalho de designers, 

acadêmicos, físicos, e diversos outros profissionais que buscam recursos como o mouse e a tela 

para controlar e mostrar seus conhecimentos. Com o ZeroN, isso é possível de forma mais 

tangível e intuitiva tanto para a pessoa que está enviando a mensagem quanto quem está 

interpretando. 

Por fim, o ZeroN explora uma estética fora do convencional comparado à maioria das 

interfaces tangíveis disponíveis tanto no mercado quanto no meio acadêmico. A sua especulação 



 

 

90 

funcional, técnica e artística através da levitação, questiona o design de objetos como “objetos”, 

se aproximando mais de um olhar poético e metafísico. O ZeroN posiciona o designer como 

aquele que Dunne chama de “autor” (DUNNE, 2008), ao proporcionar um contexto e aplicação 

alternativa de uso de materiais, necessidades, questionando o objeto e sua relação com a 

gravidade e o magnetismo. Como foi colocado no início deste capítulo, para Dunne, o papel dos 

designers é de criar novos artefatos críticos ao explorarem através da estética visual as interfaces 

fluidas entre modelos cognitivos e novas tecnologias eletrônicas (DUNNE, 2013). 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Prevemos um futuro onde a informação e a interação está em todo lugar, e eles não só se 

mesclarão no mundo ao nosso redor, mas também serão fisicamente alcançáveis. A visão das 

interfaces do futuro se baseiam no uso de telas e projeções, realidade virtual e aumentada. Porque 

não falar apenas de “realidade”?  

As interfaces tangíveis ainda precisam resolver alguns desafios como resolução, escala e 

custo antes de esperarmos uma adoção completa pelo público. No entanto, uma vez que 

Realidade Virtual (ou “Virtual Reality”) e Realidade Aumentada (ou “Augmented Reality”) se 

tornam cada vez mais comuns, os usuários vão querer tocar, agarrar, manipular e sentir o que eles 

estão vendo.  

Acreditamos que os objetos conectados podem permitir esse tipo de interação física rica, 

enquanto ajudar usuários no seu uso sem a necessidade de ter uma tela presente nas suas 

interações. As interfaces tangíveis permitem possibilidades que vão além do output de forma, 

feedback háptico ou input deformável. Permitem também a manipulação e representação remota 

de objetos físicos, como foi mostrado no caso inFORM.   

Neste trabalho, foram apresentadas algumas aplicações das interfaces tangíveis e modos 

de projetar novos objetos. Espera-se que a novidade em hardware, as técnicas de interação e as 

aplicações das interfaces mostradas possam estender a maneira como interagimos com o mundo 

físico, potencializado pela computação digital. 

Se observarmos com atenção, existe uma certa similariedade entre o passado e o futuro do 

design de interface. Durante os primeiros anos do PC, a Microsoft e a Apple introduziram os 

usuários aos seus primeiros computadores com interfaces que remetiam a objetos com os quais 

eles eram familiarizados, como escritórios, pastas, lixeiras, criando metáforas visuais que eram 

fáceis de serem entendidas. Hoje em dia, conhecemos esta técnica como esqueomorfismo. 

Com as interfaces tangíveis, porém, a relação entre o digital e físico é revertida. Ao invés de 

tentar projetar características digitais que pareçam com as físicas, os designers estão projetando 

objetos físicos com propriedades digitais. Se o objetivo principal do esqueomorfismo era o de 

ajudar usuários de primeira vez a entenderem os computadores, o objetivo da computação tangível 

é o de libertar os nativos digitais da “tirania da tela” – ou, ao menos, abrir o computador e mostrar o 
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seu conteúdo ao mundo. O futuro das interfaces pode não ser tão invisível como imaginamos – na 

verdade, ele pode ser muito mais visceral e tangível do que é hoje. 

A mudança de desktops para os celulares significa que, agora, usamos computadores em 

uma variedade mais ampla de situações. Portanto, o design para celulares requer uma ênfase 

ainda maior em entender as necessidades dos usuários em contextos de uso mais particulares. A 

Internet das Coisas leva isso ainda mais longe: energia e redes de computador estão cada vez 

mais inseridos em produtos e ambientes ao redor de nós. Por exemplo, um sistema de segurança 

pode controlar não somente se a casa está ocupada, mas também quem está dentro dela e 

potencialmente gravá-los. Portanto, os contextos sociais e físicos nos quais os aparelhos e 

serviços serão usados será ainda mais complexo e variado que os de um smartphone.  Assim, a 

pesquisa em usabilidade nesta área se requer mais do que necessário, uma obrigação, para que os 

projetos para interfaces tangíveis se faça cada vez mais revelante para o usuário final. 

Finalmente, como futuras investigações e para dar seguimento a esta, pretende-se 

conceber e testar novas interfaces tangíveis aplicando o protocolo elaborado no capítulo 2. Outro 

campo de pesquisa é buscar referenciais de projetos desenvolvidos no Brasil. 

Esperamos que este trabalho inspire futuras pesquisas a considerarem as interfaces 

tangíveis como uma abordagem interessante que permite novas capacidades e expressividades 

aos objetos além de outros suportes midiáticos já existentes como o cinema, a fotografia e as 

interfaces gráficas. 
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