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Interatividade e Interação
Linguagem III

Rodrigo Duguay

Faculdade Boa Viagem

Várias frentes para uma invenção

Por mais que coloquemos Tim Berners Lee como o marco referencial da 
invenção da Internet com a idéia da World Wide Web (WWW) temos que 
lembrar que a internet não foi uma invenção isolada. Foi uma conjunção 
de fatores que, em determinado momento, colidiram para tornar a rede 
mundial possível nos moldes que conhecemos hoje.

Também é preciso lembrar que mais que uma tecnologia, a rede se tornou 
um suporte midiático – ou seja – um veículo de conteúdo de massa com 
princípios singulares, apesar de sua abrangência hoje universal. 
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Várias frentes para uma invenção

Tecnologia 
da 

Informação

Tecnologia 
da 

Informação
TelefoniaTelefonia Usuário e 

Cultura
Usuário e 
Cultura

O que é 
Interação?
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Tudo hoje quer ser interativo

A palavra interatividade é usada de forma indiscriminada 
seja em textos, publicidade ou no dia-a-dia das pessoas. 

Esse termo geralmente é usado para ressaltar alguma 
qualidade ou característica positiva de um produto ou 

serviço (o que não é necessariamente verdade).

No entanto este conceito é antigo e parte da ideia de 
interação que - em si - já é algo distinto da ideia da 

interatividade, apesar de estarem relacionados

Interação
Interação é a ação promovida por qualquer coisa ou sistema cujo 
funcionamento permite ao seu usuário algum nível de 
participação. 
Seria uma ação que se exerce mutuamente entre duas ou mais 
coisas, ou duas ou mais pessoas, diretamente ou através de 
suportes que possibilitem este tipo de atitude.
A interação dá ao usuário, consumidor ou espectador a sensação 
efetiva de participação ou de interferência.
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Interatividade
Interatividade é uma condição revolucionária, inovadora da 
informática, da televisão, do cinema, do teatro, dos brinquedos 
eletrônicos, do sistema bancário on-line, da publicidade, etc.  

Portanto a Interatividade é a “capacidade (de um equipamento 
ou sistema de comunicação ou sistema de computação, etc.) de 
interagir ou permitir a interação”.

Interatividade
Para Lemos (2000), interatividade é um caso 
específico de interação, a interatividade digital, 
compreendida como um tipo de relação tecno-
social, ou seja, como um diálogo entre homem e 
máquina, através de interfaces gráficas, em 
tempo real. 

A interatividade está diretamente ligada à 
disposição para mais interação, para 
bidirecionalidade (fusão emissão-recepção), e 
para a intervenção contínua.



10/09/2014

5

Elementos da 
Interatividade

Tipos de Interação
Mútua
Todos os atores do processo interferem e reagem dentro do elemento 
tanto como protagonistas, quanto como seres responsivos

Reativa
Tipo de interação linear, limitada por relações determinísticas de 
estímulo e resposta, com forte roteirização e limitado número de 
verbos responsivos por parte dos integrantes.
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Graus de Interatividade (Levy)
- as possibilidades de apropriação e de personalização da mensagem 
recebida, seja qual for a natureza dessa mensagem,
- a reciprocidade da comunicação (a saber, um dispositivo 
comunicacional "um-um" ou "todos-todos")
- a virtualidade, que enfatiza aqui o cálculo da mensagem em tempo 
real em função de um modelo e de dados de entrada 
- a implicação da imagem dos participantes nas mensagens 
- a telepresença.
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Graus

Apropriação/Customização
- Eu sou o interlocutor
- Eu customizo o conteúdo
- Eu me aproprio do meio 

dominando a interação

Reciprocidade
- Todos os atores tem acesso 

aos elementos interativos

Graus

Virtualidade
- O físico substítuido pela 

emulação do real
- Capacidade deste físico 

replicar o real

Implicação da Imagem
- O quanto a simulação 

representa de si
- A imagem de si implica em 

efeitos nas esferas virtual e 
real
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Graus

Telepresença
- Que atributos físicos estão 

neste mundo virtual
- Som
- Imagem
- Texto
- Movimento
- Avatar

WEB 1.0
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Início
WEB 1.0 
•Adaptação da mídia impressa à digital
•Primeiras experiências de convergência
•Conexões Discadas
•Cultura Digital ainda hermética e em 
processo de socialização ampla.

A Miopia dos 
desenvolvedores de 

sites nesta web deriva 
do fato que, pelo 

menos a maioria deles, 
não percebeu que a 

Web permitia muito 
mais recursos de 

gerenciamento de 
informações que uma 
revista, livro ou outro 

substrato gráfico.
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Primeira onda: princípios

Tridimensionalidade (Toraci)

• Tempo, espaço e profundidade

• A informação está em camadas

• Interatividade é princípio

•Hipermídia e Multimídia tem profundidade.

WEB Mídia Tridimensional
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Simulando o Bidimensional
Formatos Base
Banner
Banners extensíveis (dhtml)
Botões
Floater
Intersticial
Pop-up
Pop-in
Video e Áudio (streaming)
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História da Web
Primórdios e elementos da fundação da Internet

Rodrigo Duguay

Faculdade Boa Viagem

Uma rede Militar

Quando se fala de história da web, qualquer pesquisador vai se dedicar a 
definir como seu ponto de partida uma rede muito diferente – tanto em 
conceito quanto em uso – do que a Internet viria ser: a rede de dados da 
Advanced Research Projects Agency (ARPA) – a ARPANET, no início da década 
de 1960. 

Seu objetivo era claro e militar – ser não apenas uma rede de operação dos 
sistemas militares americanos, mas uma forma de ter estes sistemas operando 
em conjunto e como cópia de segurança uns dos outros, especialmente para 
salvar os dados do governo americano durante o período da guerra fria, no 
caso de um ataque ao seu território (particularmente um ataque nuclear).
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Uma rede Galática

Para desenvolvê-la os dirigentes da ARPA tiveram como base um conceito visionário: o de 
rede Galática.

Fundanda no final dos anos 1950, os técnicos da ARPA começaram a buscar respostas para 
interligar estes dados e transmiti-los. Mas para estruturar a lógica da rede eles utilizaram um 
conceito de J. C. R. Licklider, do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Em 1962 ele já discutia os termos da criação de uma Rede Intergalática de Computadores 
(Intergalactic Computer Network, em inglês), graças ao recente desenvolvimento no mesmo 
instituto do “envio de dados computacionais em pacotes”. Este princípio básico é que o nos 
permite até hoje usar a Internet e ver não apenas arquivos de dados, mas vídeos e conteúdos 
multimídia. 

No entanto a primeira mensagem só foi transmitida por esta rede muitos anos depois, em 
1969, quando a ARPANET finalmente entrou em funcionamento.

Uma rede Galática em expansão
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TCP IP

O Transmission Control Protocol / Internet Protocol (Protocolo de controle de 
transmissão: protocolo entre redes) é o que permitiu a rede galáctica em pacotes 
funcionar. Uma vez que dados tinham que ser enviados e recebidos quase que de 
forma simultânea.

A idéia de que haveria múltiplas redes independentes entre si que fossem 
autônomas mas se comunicassem entre si. Antes disso, numa rede, todos os 
computadores tinham de estar funcionando simultaneamente para que ela 
existisse. 

Sem este protocolo e-mails e outras mensagens e informações não poderiam 
existir, assim como um computador não poderia acessar uma rede já iniciada.

Várias frentes para uma invenção

Por mais que coloquemos Tim Berners Lee como o marco referencial da 
invenção da Internet com a idéia da World Wide Web (WWW) temos que 
lembrar que a internet não foi uma invenção isolada. Foi uma conjunção 
de fatores que, em determinado momento, colidiram para tornar a rede 
mundial possível nos moldes que conhecemos hoje.

Também é preciso lembrar que mais que uma tecnologia, a rede se tornou 
um suporte midiático – ou seja – um veículo de conteúdo de massa com 
princípios singulares, apesar de sua abrangência hoje universal. 
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Várias frentes para uma invenção

Tecnologia 
da 

Informação
IBM PC Macintosh Mouse Minimodens Interface Gráfica Multimídia PC

Telefonia Telefonia Fixa 
Universal

Telefonia de 
Dados SMS Celular Dados via 

Celular Protocolo WAP GSM

Usuário e 
Cultura BBS Fidonet Usenet Foruns Chats Comunicadores 

Instantâneos

Apple x IBM

Apple II - 1977IBM 5110 - 1978
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IBM PC e Macintosh

Macintosh 1984IBM PC 1981

Mouse

Magic Mouse Apple 2010Primeiro Mouse
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O Modem
Primeiros Modens Militares
Da Bell Labs

Placas de Modem dos anos 1990

Modens dos anos 1970/80

Interface Gráfica - Windows
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Interface Gráfica - Apple

1984
1990

Multimídia PC ao Internet PC

Commodore 
Amiga 1987

iMac
1998
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Usenet

BBS Interface
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BBS Interface

Fidonet e Interface de Downloads
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Browsers: Mosaic e o Netscape

WEB IRC e mIRC 1994
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ICQ e Comunicadores Instantâneos 1996

Geocities e Páginas Pessoais 1998
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Geocities - izer (for fun) http://wonder-tonic.com/geocitiesizer/

Foruns A idéia por trás da coisa
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Pessoas

Nada seria possível na cultura convergente sem pessoas. As pessoas que 
evoluíram e cada vez mais usaram os equipamentos tornaram-se o 
elemento fundamental para o surgimento da Internet como meio de 
comunicação e como instrumento para a publicidade.

De um grupo restrito e seleto, com conhecimentos específicos sobre TI, os 
usuários de Internet passaram a estar em todas as classes, meios e faixas 
etárias. Primeiro este grupo mais restrito testou ferramentas e criou 
protocolos culturais para seu uso. Depois, com o boom de usuários estes 
protocolos evoluíram submetidos a testes de estresse pelo grande fluxo de 
informação de usuários.

Democracia e Relevância
A democracia passou a criar no conteúdo uma cultura de busca 
pela relevância, mais que necessariamente audiência. De uma 
rede acadêmica, feito para acadêmicos, passamos a meio 
multiplataforma para diversos segmentos. Isto deixou em cheque 
a questão da credibilidade das fontes, mas criou uma ideia de 
democracia na rede. 

No entanto o conceito de relevância – ou seja qualidade do que 
realmente é dito – imperou no início dos anos 2000 sobre a rede 
e o que se fazia nela. Hoje no entanto não é bem assim. 

Por que?
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