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INTERFACES 

Em tempos modernos, 
nossos sentidos estão sendo 

constantemente bombardeados 
pelos mais diversos tipos de 
estímulos, principalmente 

quando falamos das estratégias 
de comunicação que visam 
à divulgação de produtos e 

serviços de marcas disponíveis 
pelo mercado. 
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Trazendo esta realidade para o cotidiano do profissional focado na 
criação de projetos para mídias interativas, a falta de justificativa 
conceituai no uso de determinados elementos e suas respectivas 
composições em interfaces pode representar a dispersão na hora 
de atrair a atenção do público-alvo e a ruptura na transmissão da 
mensagem que se pretende comunicar. 

Para evitar que isso aconteça, vamos conhecer algumas das 
principais características da semiótica, também conhecida como a 
ciência dos signos, e suas aplicações no design de interfaces, através 
de um bate-papo com o artista plástico e designer Ronaldo Gazel. 
Boa leitura! 

WD Ao longo de nossa história, a semiótica foi objeto de estudos de 
diversos pensadores, como Charles Peirce, Roland Barthes, Ferdinand 
de Saussure, Roman Jakobson, Lévi-Strauss, entre outros. Das primei
ras observações feitas em séculos passados chegando à velocidade 
do mundo contemporâneo, de que maneira este conhecimento deve 
ser aplicado no trabalho de um designer de interfaces? 
GAZEL É fundamental, antes de qualquer coisa, compreender que 
os signos que nos acompanham são reflexos de um ser humano em 
constante mutação. A partir desse pensamento, existem duas fren
tes principais de ação quando o assunto é aprimorar a nossa sensi
bilidade e o nosso conhecimento em relação à semiótica. 

A primeira consiste em analisar o que já foi publicado, o que é 
discutido em fóruns, em grupos; enfim, situar-se dentro do que é a 
percepção semiótica global nos dias atuais. 

A segunda frente de ação está relacionada à nossa capacidade 
de, a partir desses estudos e da nossa intuição - sim, não é um pro
cesso totalmente lógico - "fractalizar" essa imagem inicial de forma a 
detectar grupos peculiares, que criam, respondem e desenvolvem 
relações com símbolos específicos, que vão da própria marca de um 
cliente até a cor que ele está usando no background do seu site. 

Se vamos falar para o público infantil, por exemplo, precisamos 
saber a faixa etária e qual o tipo de linguagem visual com o qual 
esse público já tem cumplicidade, evitando considerar estereótipos 
ultrapassados em relação à responsividade e seus significados. 

Conhecendo o público - ou o micropúblico - saberemos tam
bém sobre seu comportamento em relação aos signos, o que vai 

ajudar a perceber as estruturas gráficas da sua interface sob a ótica 
desse público. 

WD Um dos pensamentos mais famosos de Charles Peirce é que "não 
podemos pensar sem signos". Além disso, ele define signo como "algo 
que, sob certo aspecto ou de algum modo, representa alguma coisa 
para alguém". Em termos de mídias interativas, qual seria a melhor 
forma de definir os conceitos de significante e significado para que 
se possa atingir um nível adequado de representação gráfica de uma 
interface e sua respectiva interpretação por parte do usuário? 
GAZEL As duas "escolas" principais de estudo e utilização das inter
faces possuem diferentes abordagens em relação aos seus objeti
vos, aos critérios de avaliação que determinarão se atingimos ou 
não um nível satisfatório de progresso na comunicação visual. 

A primeira delas é a escola compreendida pelo design e pela 
publicidade, que considera o conforto, a objetividade, a perspectiva 
de uso em relação ao tempo, a narrativa visual, as considerações 
mercadológicas, as relações cognitivas entre informação e estrutu
ras gráficas. Para essa escola, a interface ideal segue critérios concre
tos, constantemente atualizados por pesquisas e análises dos mais 
diversos tipos para se chegar à identidade do usuário. 

A segunda, representada pelo enfoque artístico, ocupa-se de 
suprir uma lacuna menos objetiva - porém não menos importante 
- que é provocar a dialética em torno do próprio tema da comuni
cação visual. Para essa escola, os objetivos da interface podem ser, 
virtualmente, qualquer coisa, abrindo possibilidades de atingirmos 
mecanismos pouco explorados da Gestalt, ampliando as possibili
dades de catarse, inclusive. 

O que frequentemente se deixa de pensar é que existe uma 
terceira via que considera a influência do universo imagético que 
essas duas escolas produzem. São responsáveis por quase tudo o 
que se vê, toca, usa, sente... É perceber, assim, que o processo não é 
unilateral, mas cíclico. 

WD Em e x p o s i ç ã o em aula sobre o tema "Semiótica vs. Design" 
(http://tinyurl.com/76-ent-2), a professora Paula Rigo ressaltava que 
um projeto de design, "além das f u n ç õ e s prática, estética e de uso, 
tem a função significativa. O produto difunde valores e características 
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culturais no â m b i t o que atinge". Quando trazemos esta realidade 
para o mercado digital, quais são os meios de pesquisa e elementos 
necessários para que um designer possa conhecer os valores e as 
características culturais do público que se pretende atingir com o 
projeto em questão? 
GAZEL Um fenômeno interessante a respeito de características 
visuais sintetizando valores subjetivos de identificação é o estilo 
"Aqua" (http://tinyurl.com/76-ent-4) de estruturas gráficas. Ele nos 
mostra, claramente, a influência dos fatores culturais do consumi
dor na consolidação de uma estética - por sua vez transportada para 
outras esferas, para outras interfaces, tamanho o impacto dela em 
nossa capacidade de trabalhar modelos arquetípicos. 

O MacOSX inaugurou essa geração de elementos gráficos volu
métricos com uma particular divisão de contrastes, simulando 
algo líquido. O iPhone deu prosseguimento e consolidou o padrão 
tridimensional, e assim, intuitivamente, temos a certeza de que 
utilizando essa estética, a nossa chance de errar no processo de 
identificação por parte do público será mínima, pois estamos nos 
impregnando de características consolidadas no consciente esté
tico coletivo e que remetem à limpeza, concisão e neutralidade. 

Quando não conseguimos encontrar um modelo gráfico que sin
tetize a percepção - real ou idealizada - de um brand pelo público, 
buscamos em outras interfaces valores que NOS PAREÇAM 
SEMELHANTES ou que, por mais genéricos que sejam - como no 
"Aqua", nas sombras espelhadas e no uso de Helvetica ou fontes 
sem "ruído" visual - nos dão a impressão de que remetem a um senso 
estético global, que será aceito e compreendido universalmente. 

WD No artigo "Uma proposta semiótica para a avaliação de estrutu
ras de navegação" (http://tinyurl.com/76-ent-3), Frederick van Amstel 
destaca que "o modelo de interação básico da World Wide Web para 
encontrar i n f o r m a ç õ e s é o apontar-e-clicar sobre links, represen-
tamens de outras páginas. Cada página leva a outra página, numa 
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autêntica semiose". Segundo ele, essa lógica se baseia no raciocínio 
abdutivo (de tentativa e erro). Qual seria o limite para quebrar tal 
regra de maneira a criar uma nova sensação na interação do usuário 
com a interface, sem que ele fique confuso ao longo da experiência? 
GAZEL Vejamos um caso interessante de raciocínio abdutivo: os 
movimentos dos dedos nas interfaces de toque, mais especifica
mente, do iPhone. Costumo até chamá-las de "mudras", numa refe
rência às curiosas posturas de mão da cultura e da religião indiana. 

Ele representa bem um caso em que se inovou completamente 
em relação aos signos comportamentais sem deixar o usuário con
fuso, popularizando um novo padrão de linguagem. 

Quando penso sobre romper com os estereótipos, lembro-me 
sempre de que é mais cômodo darmos suporte a um modelo 
padrão de comportamento do que buscarmos a inovação, arris
cando e investindo nosso tempo. 

É uma questão de escolhas e muitas vezes, reconheço, a escolha 
certa é justamente a mais ortodoxa. Mas o perigo está aí: essa orto
doxia nos tira a mobilidade para idealizar outros cenários e novos 
padrões responsivos. 

O site http://www.dontdick.it/ é antigo, mas demonstra clara
mente como estamos condicionados com o clique do mouse, e 
apresenta, de forma bem-humorada, alternativas interessantes que 
poderiam ser usadas ao invés do clique. 

Eu pergunto: os exemplos nos parecem tão interessantes e 
viáveis - por que não vemos a popularização desses modelos 
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interativos? Eu diria que o paradoxo é justamente essa se não pro
movemos novas experiências, o usuário não as conhecerá e, conse
quentemente, nunca vai apontar num teste de usabilidade a falta de 
um recurso oriundo dessas experiências. 

Não acho que haja limites. Como artista plástico, gosto de 
pensar assim. Mas como comunicador visual, compreendo que 
o design da interface visa resultados muito bem determinados, 
o que faz do processo de laboratório, de pesquisa, um termo 
quase irreal diante dos prazos. 

Muitas vezes queremos fazer diferente, mas vemos que o 
tempo não permite. E vamos, assim, lançando mão dos padrões 
mais universalizados, o que geralmente "pasteuriza" as inter
faces. Isso também contribui para o conservadorismo dos 
padrões de comportamento. 



WD No artigo "O novo homem é meio m á q u i n a " (http://tinyurl. 
com/76-ent-O), Frederick van Amstel revela o teor de suas conversas 
com a professora Lúcia Santaella, uma das principais especialistas 
em semióticas no Brasil. Segundo Fred, "um dos temas que me cha
mou a atenção foi a alfabetização semiótica. Segundo a professora, 
para que a internet se torne popular no Brasil, é preciso antes dotar 
o povo de conhecimento sobre os signos usados na interface". Pela 
sua exper iência na área, como os designers devem trabalhar esta 
questão em projetos digitais e interativos? 
GAZEL O "liberalismo" em relação ao estudo dos signos permite que 
ocorra a seleção natural da comunicação visual. Quero dizer que 
compreendo o ponto de vista da distinta professora, mas permi
to-me discordar de maneira saudável: não acho que seja necessário 
alfabetizar o "povo" em relação às interfaces: as interfaces, sim, é que 
devem aprender mais com o "povo", suas características, seu olhar. 

Àquelas às quais o "povo" não se adaptar serão naturalmente 
descartadas. É inevitável que as pessoas que ainda estão, digamos, 
desconectadas, venham a se conectar - e não será a falta de cate-
quismo para comandar uma interface digital que as impedirá. 

Tendo isso em mente, passemos pois ao processo contínuo de 
pesquisar antropologicamente, artisticamente, conhecendo as 
preferências estéticas, os hábitos de consumo, o universo sensorial 
desse público - que, aliás, numa segunda instância, desdobram-se 
em micro-públicos distintos tamanha as diferenças de perfil no 
mesmo grupo. Esse é o caminho fundamental.  
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