
Resumo 
As actividades humanas são, cada vez mais, acompanhadas e auxiliadas por uma 
envolvente habitada por artefactos digitais interactivos. 
Neste contexto, o desenvolvimento das interfaces - consideradas como a superfície 
de contacto entre a pessoa e o artefacto - tem justificado a existência de um 
conjunto de disciplinas que estuda de forma para aprofundada o seu design. 
Assim, enquanto existe uma extensa investigação no campo da usabilidade, tem-se 
verificado um menor investimento na compreensão dos processos de natureza 
tipicamente humana que suportam e caracterizam a utilização destes produtos. 
Este trabalho inscreve-se no conjunto de estudos que apontam para uma análise do 
design das interfaces através de uma visão apoiada nas ciências da comunicação e 
nas disciplinas literárias que, tradicionalmente, não são invocadas pelo domínio das 
áreas tecnológicas. 
No âmbito da contextualização cultural dos fenómenos subjacentes à utilização dos 
produtos hipermédia, as ciências da comunicação fornecem uma primeira base 
conceptual e uma fronteira epistemológica que permitem definir com alguma 
exactidão o percurso de análise. Permitem, por exemplo, evidenciar os principais 
parâmetros necessários para uma avaliação das capacidades comunicativas desta 
tipologia de produtos. 
Nesta perspectiva, a semiótica representa um suporte teórico apto a um estudo dos 
processos de comunicação, vistos como uma troca de símbolos entre o artefacto e a 
pessoa. As características intrínsecas desta natureza de produtos requerem uma 
adaptação epistemológica, que se traduz numa migração conceptual e terminológica 
das ciências humanas para o estudo da comunicação mediada por computador. 
Tornam-se assim evidentes, os aspectos qualitativos responsáveis pelos processos 
de produção de sentido (processos semióticos) e as formas como os mesmos 
actuam no interior do contexto em estudo. 
A detecção dos elementos nucleares dos artefactos digitais interactivos 
responsáveis pela comunicação de sentido, abre campo para a identificação da 
componente emocional da comunicação e, portanto, da sua capacidade de sedução. 
É nesta fase que a retórica pode ser utilizada como ferramenta analítica para a 
avaliação destes artefactos. 
Estes três campos de investigação fornecem, desta forma, três macro- blocos 
analíticos passíveis de serem incorporados num único meta-modelo de avaliação. 
Esse meta-modelo poderá, então, fornecer as bases metodológicas para a 
implementação de um sistema analítico útil não só na avaliação, mas também no 
design de produtos digitais interactivos, que incluam os planos da comunicação, 
compreensão e sedução. 
 
Abstract 
The human activities are, more and more, escorted and assisted by an e the 
involving inhabited by interactive digital artifacts. 



In this context, the interfaces development - considered as the contact :s that surface 
between the person and the artifact - has justified the existence of a disciplines 
conjunct that studies in a deeper way his conception and functioning. In this way, 
side by side with an extended investigation in way to become the products spinnable 
and operational, has been verified a less cultural investment in the process 
comprehension of typical human nature that characterized this product utilization, 
namely in the hypermedia artifacts. 
This work register him self in the study conjunct that point to an analysis of the 
interfaces functioning through a vision supported in the communication sciences and 
in the literary disciplines that, in a traditional way, aren't invocated by the 
technological areas dominion. 
In the ambit of the cultural phenomenon contextualization subjacent to the utilization 
of the hypermedia objects, the communication sciences provide a first conceptual 
base and an epistemological frontier that allow to define with some exactitude the 
analysis course. 
Allow, for example, to evidence principal parameters necessary to an evaluation of 
the communicative capacities o fthe hypermedia products. 
In this perspective, the semiotics represents a theoretic system appropriate to a study 
of the communication processes, knowned as a symbol switched between the artifact 
and the person. The inherent characteristics of this product nature require an 
epistemological adaptation that translates in a conceptual and terminological 
migration of the human sciences to the communication study mediated by computer. 
In this way it becomes evident, the qualitative aspects responsible by the processes 
of sense production (semiotic processes) and the shapes as them selves operate in 
the inside of the study context. 
The detection of the nuclear elements of the hypermedia products responsible by the 
sense communication, opens field to the emotional component identification of the 
communication and, therefore, from his seduction capability .It's in this phase that, 
although, the rhetoric, in the same way rouse, an epistemological adaptation and 
framing, can be used as an analytical tool to the hypermedia artifacts evaluation. 
In this way, this three investigation fields provide three analytic macro-blocks 
susceptible of being incorporated in a unique meta-model evaluation. This meta-
model could be, in this way, to provide methodological bases to the implementation 
of an analytical us system in the evaluation, in the conception of hypermedia 
products include the communication, comprehension and emotion plans. 


