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Este trabalho analisa a interface gráfica digital em ambientes de multiusuários. Através da análise de
diversas interfaces gráficas existentes na rede  textuais, gráficas bidimensionais e gráficas
tridimensionais  e do papel dos avatares (a interface do corpo) o objetivo é repensar o papel destas na
contemporaneidade, como forma de representação de um sujeito (e de um mundo) fragmentado, múltiplo
e desconstruído. Com o surgimento da www, a interface gráfica do computador, que antes era utilizada
para desenhar páginas impressas, passou a ser instrumento também de desenho para ambientes digitais.
O aparecimento de ambientes de multiusuários levantou a necessidade da interface gráfica, além de
mediar a relação homem / máquina, também interfacear a relação homem/homem. Algumas questões,
então, como a a presença, a atividade e a identidade na rede precisam ser resolvidas graficamente. Qual
o tipo de informação a ser visualizada? Com o que se parece uma conversa on-line?

Abstract
This paper analyzes the graphic digital interfaces of multiuser environments. Throughout the analisis of
several graphic interfaces existing on the web  textual, 2D graphics and 3D graphics  and the role
of the avatars (the body interface), the goal is to rethink the role of these interfaces in the contemporary
time, just like a way to represent a subject (and a world) that is fragmented, multiple and deconstructed.
After the birth of the www, the graphic interface of the computer, which was used to design graphic pages,
turned also to be a tool to design digital environments. With the emergence of multiuser environments,
the graphic interface should not only mediate the relationship man / machine, but also interface the
relationship man / man. In this context, some questions, as the presence, the activity and the identity on
the web should be graphically solved. What does online conversations look like?

Habitar o Digital
O design de interfaces para ambientes virtuais tem se tornado fundamental para a promoção
e definição de um novo tipo de sociabilidade possibilitado pela Internet e pelo surgimento
de ambientes de multiusuários.
Quando a interface gráfica foi criada, com a invenção do computador Macintosh em 1984,
ela revolucionou a maneira do homem lidar com o computador. Esta interface parecia um
ambiente de trabalho e daí surgiu a metáfora do desktop, onde, através do mouse, o usuário
poderia clicar em ícones e interagir e participar daquele mundo digital que a tela mostrava.
Surge a informação como espaço. (Figura 1)

Figura 1 - A interface do desktop permitiu ao
usuário perceber a informação como espaço.

Desde a criação dos computadores pessoais, a interface tem sido entendida como a mediadora
de uma relação homem / máquina. Com o surgimento da www (World Wide Web), a interface
gráfica do computador passou a ser instrumento também de desenho para ambientes digitais.
O aparecimento de ambientes de multiusuários levantou a necessidade da interface gráfica,
além de mediar a relação homem / máquina, também interfacear a relação homem / homem.
Não apenas a máquina precisaria se representar para o usuário, como também cada um
necessita se representar para o outro. O problema do design de interfaces passou a ser
construir ambientes online que facilitassem essa interação.
É preciso, então, pensar de que maneira a interface gráfica digital deve ser representada, de
modo a melhor adaptar-se à informação a ser transmitida.Assim, a primeira pergunta a ser
respondida é: qual o tipo de informação a ser visualizada? E, conseqüentemente, com o
que se parece uma conversa online? Para responder tais questões serão analisadas interfaces
gráficas digitais de ambientes de multiusuários, mais especificamente dos chats. O objetivo
é repensar o papel destas na contemporaneidade, como forma de representação do sujeito
no mundo.
Três questões estão sempre presentes e procuram ser resolvidas, de modo a melhorar o
próprio papel da interface, que é mediar a relação homem / máquina e homem / homem:
como representar a presença, a atividade e a identidade nos chats? A questão da identidade
está intimamente ligada aos avatares.

A Interface
Interface de Multiusuários
É possível distinguir três tipos de interfaces nos chats: textuais, gráficas bidimensionais e
gráficas tridimensionais.
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Chats textuais
A interface textual precedeu a interface gráfica. No início (e muitos ainda funcionam dessa
maneira) os chats apresentavam-se como janelas com uma barra de rolagem ao lado e cada
participante escolhia um apelido, que aparecia na tela ao lado da frase “falada”. (Figura 2)

Figura 2 - Exemplo de chat textual (Spin)

Os chats com interface gráfica textual possuem alguns problemas, como a questão da
atividade, da presença e da identidade. Normalmente, quando uma mensagem é escrita, ela
contém dois tipos de informação: uma é o próprio conteúdo da mensagem; outra é a
presença do participante na tela. Conseqüentemente, o participante sente-se impelido a
sempre escrever alguma coisa, de modo a aparecer na tela. Caso contrário, se ele não
participa da conversa de maneira ativa, seu nome nem aparece, apesar de poder estar
conectado ao sistema.
Num chat textual, uma conversa que acontece entre quinze participantes é muito parecida
graficamente com um diálogo entre duas pessoas. Além disso, é muito difícil distinguir
visualmente os participantes de uma conversa. Todos apresentam-se da mesma forma: um
nome em cima do fundo. É difícil também representar a interação entre os usuários, pois
a conversação aparece na tela como uma progressão linear, independente da dinâmica da
conversa. Como fazer para representar conversas paralelas?
A questão que se coloca para o design de interfaces é, então, conceituar o que é esse
ambiente de multiusuários e de que forma as pessoas devem interagir dentro dele. É na
interação entre a concepção gráfica e o conceito da nova tecnologia que o designer deve
se basear para descobrir se as metáforas a serem criadas devem ser reais ou totalmente
desligados do real.

Chats gráficos bidimensionais

Figura 3 - Interface gráfica do Chat Circles
representando um grupo de discussão.

Figura 4 - Interface gráfica do Chat Circles
representando todo o ambiente, com diversos
grupos de discussão.

Podem ser divididos em duas categorias: os habitados por avatares e os que prescindem
dos avatares. Entre os últimos destaca-se um projeto chamado Chat Circles
[www.media.mit.edu/˜fviegas/circles] desenvolvido por Fernanda Viegas, pesquisadora do
grupo Sociable Media, do Media Lab do Massachussets Institut of Technology (MIT).
Chat Circles é uma interface gráfica abstrata para conversação. Cada participante do chat é
representado por um círculo colorido na tela, dentro do qual aparecem as palavras ditas.
Cada vez que o participante “fala” algo, seu círculo cresce, de modo a acomodar a mensagem,
e torna-se mais brilhante. A mensagem fica na tela por um tempo determinado e depois o
círculo diminui novamente e perde o brilho, apesar de não desaparecer por completo,
enquanto o participante estiver conectado ao chat. Tal procedimento procura resolver o
problema da atividade: mesmo que uma pessoa não esteja ativa, ou seja, falando, ela continua
representada na tela. Assim, os outros participantes podem ter conhecimento de quantas
pessoas estão participando daquele grupo de discussão. Diferentemente dos chats textuais,
onde apenas frases lineares aparecem em seqüência, o chat gráfico permite a visualização
da participação e da atividade. A questão da identidade é resolvida, neste caso, através do
nome de cada participante, que aparece ao lado de seu próprio círculo, e da cor diferente
do círculo para cada participante. (Figuras 3 e 4)
Existem, no entando, outros tipos de interfaces gráficas bidimensionais para ambientes de
multiusuários online que preferem representar a identidade de maneira diferente.A maioria
não trabalha com interfaces abstratas, como o Chat Circles, mas com imagens concretas, os
avatares. O exemplo mais conhecido é o The Palace [www.thepalace.com].

Avatares: Interface do corpo na web
A questão da identidade em comunidades virtuais tem realmente um papel de destaque.
Em um processo de comunicação real, saber a identidade das pessoas com as quais se está
conversando é fundamental para o processo de interação. Segundo Judith Donath, “in the
physical world there is an inherent unity to the self, for the body provides a compelling and
convenient definition of identity. The norm is: one body, one identity. Though the self may be
complex and mutable over time and circumstance, the body provides a stabilizing anchor”
[DONATH, 1999] No mundo virtual é diferente: ele é composto mais de informação do
que de matéria. E a informação é mutável, não possui forma e não se conserva como o
corpo no mundo real. Cada um pode ter — e é o que geralmente acontece — quantas
identidades virtuais quiser criar.

Figura 5 - Interface gráfica do The Palace com
avatares.
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Se realmente o corpo é identidade, qual a relação do corpo real, com os vários corpos
virtuais criados pela mesma pessoa? E qual a relação entre os vários corpos virtuais? A
maioria dos chats que possuem avatares, como o Palace, permite que o participante escolha
entre os vários avatares disponíveis ou mesmo que crie seus próprios avatares. Estes
permitem resolver de uma maneira bem simples a questão da presença e da atividade.
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Enquanto o usuário estiver conectado ao chat, seu avatar aparece na tela, estando ele
falando ou não. E procuram resolver também a identidade. (Figura 5)
Um dos problemas do Palace, no entanto, é o fundo gráfico desconectado da atividade dos
avatares: o fundo é simplesmente uma foto colocada ali para diferenciar e tematizar os
diversos ambientes. Os avatares não interagem com ele, podendo apenas movimentar-se
em duas dimensões. Procurando resolver o problema da interação com o espaço, foram
criados alguns chats com interface gráfica em três dimensões.

Chats gráficos tridimensionais
Em vez de uma imagem de fundo estática, é possível ver uma cena em três dimensões
por onde se pode navegar livremente. Uma vez conectado, o usuário pode explorar o
ambiente, movendo seu avatar. Os avatares de todos os outros usuários também
conectados ao sistema podem ser vistos e é possível aproximar-se deles para que uma
conversação se inicie.
A principal diferença para o Palace é justamente a sensação de imersão espacial. Enquanto
no Palace o espaço é apenas fictício (como uma parede pintada), nos mundos virtuais é
possível mover-se através do ambiente. No ciberespaço, estes mundos virtuais têm sido
criados através da tecnologia da VRML e de dispositivos de visualização, sonoros e gestuais,
que possibilitam uma total imersão na imagem.
O sonho de mundos virtuais e realidades paralelas não é novo na mente do ser humano.
William Gibson, em 1984, já havia criado o conceito de ciberespaço.Alguns filmes recentes,
como Matrix [WACHOWSKI, 1999], têm retomado essa idéia, agora com muito mais
força do que há 16 anos atrás. Em Matrix, não apenas existe a criação de mundos virtuais
completamente imersivos, mas o que nós chamamos de “realidade” também é virtual.
Se o papel da interface é justamente desaparecer para aproximar os dois lados, no filme ela
tem seu papel plenamente cumprido. Qual é a interface, quando não há mais tela, mouse,
teclado e o programa está dentro do próprio cérebro? Só assim, todo o problema da
identidade presente nos chats desaparece, pois cada um torna-se seu próprio avatar. Se o
avatar é a interface do corpo, onde ela fica quando nós somos nossa própria representação?
E podemos nos comunicar, falar e viver em ambientes que podem ser chamados virtuais,
mas não têm a menor distinção do mundo real…
O chat do futuro.
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