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A Interação (AO 1945: Interacção) é um tipo 
de ação que ocorre entre duas ou mais 

entidades quando a ação de uma delas 
provoca uma reação da outra ou das 

restantes.
(Interação, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado em 

Outubro 07, 2015 em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intera%C3%A7%C3%A3o)

Interação humano-computador (IHC,
também conhecida como interação 

homemcomputador) é o estudo da interação 
entre pessoas e computadores. É uma matéria 

interdisciplinar que relaciona a ciência da 
computação, artes, design, ergonomia, 

psicologia, sociologia, semiótica, linguística, e 
áreas afins. A interação entre humanos e 

máquinas acontece através da interface do 
utilizador, formada por software e hardware. 

(Interação humano-computador, In Wikipédia, 2015, p.1, 
Consultado em Outubro 07, 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Intera%C3%A7%C3%A3o_h
umano-computador)

imagem: Pepsi Pavilion Expo '70», 1970
(Em http://www.medienkunstnetz.de/works/pepsi-pavillon/images/15/



c
o
g
n
iç
ã
o



c
o
g
n
iç
ã
o

Cognição é o ato ou processo da aquisição 
do conhecimento que se dá através da 

percepção, da atenção, associação, memória, 
raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e 

linguagem. A palavra Cognitione tem origem 
nos escritos de Platão e Aristóteles.

É o conjunto dos processos mentais usados 
no pensamento na classificação, 

reconhecimento e compreensão para o 
julgamento através do raciocínio para o 

aprendizado de determinados sistemas e 
soluções de problemas.

De uma maneira mais simples, podemos dizer 
que cognição é a forma como o cérebro 

percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda 
informação captada através dos cinco 

sentidos.
(Cognição, In Wikipédia, 2015, Consultado em Outubro 

14, 2015 em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o)

imagem: Campanha da Ogilvy com puzzles cognitivos para o IBM Software, 
yum! Illos by Office. 

(Em http://gooddesignisgoodbusiness.tum-
blr.com/post/81138275820/the-cognitivie-puzzles-ogilvy-campaign-for-ib

m  mais: http://gooddesignisgoodbusiness.tumblr.com/tagged/Cogni-
tive-Puzzles)
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A memória é a capacidade de adquirir 
(aquisição), armazenar (consolidação) e 

recuperar (evocar) informações disponíveis, 
seja internamente, no cérebro (memória 

biológica), seja externamente, em dispositivos 
artificiais (memória artificial).

A memória é o armazenamento de 
informações e fatos obtidos através de 

experiências ouvidas ou vividas. 
Memex (amálgama de memory + index)

(Memória, In Wikipédia, 2015, em Outubro 14, 2015 em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria)

imagem: Obras do artista William Utermohen, diagnosticado com a doença 
de alzeimer. 

Em http://www.boredpanda.com/alzheimers-disease-self-por-
trait-paintings-william-utermohlen/ 
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Tecnologia é um termo que envolve o 
conhecimento técnico e científico e a 

aplicação deste conhecimento através de sua 
transformação no uso de ferramentas, 

processos e materiais criados e/ou utilizados a 
partir de tal conhecimento.

(Tecnologia, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado em 
Setembro 30, 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia)

imagem: Esboços de Jean Tinguely da máquina “Homage to New York” 
Em https://edmundeva.wordpress.com/2014/01/20/jean-tingue-

ly-27ft-machine-destroyed/



a
rt
e



a
rt
e

Atividade intemperamental, sem regras, 
realizada pelo índividio denominado artista, 

com total liberdade, através de diversas 
linguagens .

Arte (do latim ars, significando técnica e/ou 
habilidade) pode ser entendida como a 

atividade humana ligada às manifestações de 
ordem estética ou comunicativa, realizada por 

meio de uma grande variedade de 
linguagens[1] , tais como: arquitetura, 

desenho, escultura, pintura, escrita, música, 
dança e cinema, em suas variadas 

combinações.[2] O processo criativo se dá a 
partir da percepção com o intuito de 

expressar emoções e ideias, objetivando um 
significado único e diferente para cada obra

(Arte, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado em Setembro 
30, 2015 em https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte)

imagem: Expo’70 poster de Shigeo Fukuda 
Em http://expositionframes.tumblr.com/#69386807160
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No contexto das artes, o termo performance 
designa as apresentações de dança, canto, 

teatro, mágica, mímica, malabarismo, 
referindo-se ao seu executante como 

performer. Na segunda metade do século XX, 
surge um gênero artístico nos Estados Unidos 
denominado Performance Arte (Performance 
Art, que seria melhor traduzido como Arte de 

Performance), com características 
específicas.[1] Alguns teóricos, como Jorge 

Glusberg, porém, interpretam que tal 
manifestação artística tem sua origem já na 

antiguidade.[2]

(Performance, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado em 
Setembro 30, 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Performance)

imagem: Pepsi Pavilion Expo '70», 1970
Performance with a flag | Photograph: Harry Shunk

Em http://www.medienkunstnetz.de/works/pepsi-pavillon/images/9/
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Index é uma lista metódica ou alfabética de 
nomes, conceitos, etc. com referências para 

os locais onde eles estão presentes/ocorrem, 
normalmente colocada no fim de um livro.

imagem: Esboço conceptual de Memex.
Memex (amálgama de memory + index)

Em Em http://www.computerhistory.org/revolution/the-web/20/370/2111
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Hipertexto é o termo que remete a um texto ao 
qual se agregam outros conjuntos de 

informação na forma de blocos de textos, 
palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá 

através de referências específicas, no meio 
digital denominadas hiperlinks, ou 

simplesmente links. Esses links ocorrem na 
forma de termos destacados no corpo de 

texto principal, ícones gráficos ou imagens e 
têm a função de interconectar os diversos 

conjuntos de informação, oferecendo acesso 
sob demanda às informações que estendem 

ou complementam o texto principal.
O sistema de hipertexto mais conhecido 

atualmente é a World Wide Web, no entanto a 
Internet não é o único suporte onde este 
modelo de organização da informação e 

produção textual se manifesta.

(Hipertexto, in Wikipédia, 2015, p.1-3, Consultado em 
Setembro 30, 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto)

imagem: View “Intertwingled” Conference at Chapman 
University - Ted Nelson  

Em http://www.openpolitics.com/2015/09/06/ted-nelson-philos-
ophy-of-hypertext/ 
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Hypermedia (ou Hipermédia em Portugal) é a 
reunião de vários medias num ambiente 
computacional, suportado por sistemas 

eletrônicos de comunicação. Hypermedia, 
diferentemente de multimedia, não é a mera 

reunião dos meios existentes, e sim a fusão 
desses meios a partir de elementos 

não-lineares.[3]
Uma forma bastante comum de Hypermedia é 

o Hypertext, no qual a informação é 
apresentada sob a forma de texto interativo. 
As informações são acessadas pelo monitor 

de um computador, pela tela de um 
smartphone, entre outros dispositivos. 

(Hipermídia, In Wikipédia, 2015, p.2-3, Consultado em 
Setembro 30, 2015  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperm%C3%ADdia)

imagem: Foto de Hypertext Editing System (HES) console em 
uso em Brown University, circa Outubro 1969.

Em http://www.thefullwiki.org/Light_pen
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Um utilizador é uma pessoa que usa um 
computador ou rede de serviços. Os 

utilizadores geralmente usam um sistema ou 
um produto de software sem o conhecimento 

técnico necessário para compreendê-lo 
totalmente. [1] Os utilizadores avançados 

utilizam recursos avançados de programas, 
embora não sejam necessariamente 

conhecedores de programação de 
computadores e administração de sistema. [2] 

[3]

(User (computing), In Wikipédia, 2015,  Consultado em 
Outubro 26, 2015  

https://en.wikipedia.org/wiki/User_(computing))

imagem: Demonstração, por Ivan Sutherland, do sistema Sketchpad (1963)
Em http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/7/1/000143/000143.html
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Computador é uma máquina capaz de 
variados tipos de tratamento automático de 

informações ou processamento de dados. Um 
computador pode possuir inúmeros atributos, 

dentre eles armazenamento de dados, 
processamento de dados, cálculo em grande 

escala, desenho industrial, tratamento de 
imagens gráficas, realidade virtual, 

entretenimento e cultura.

(Computador, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado em 
Outubro 07, 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computador)

imagem: Computador Apple 2
Em http://mctechtatuape.blogspot.pt/2013/06/a-historia-da-apple.html
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Uma rede de telecomunicações que permite 
que os computadores troquem dados. Numa 

network, dispositivos de computação em rede 
trocam dados entre si ao longo de links de 

rede (conexões de dados). A rede de 
computadores mais conhecida é a Internet.

(Computer Network, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado 
em Outubro 07, 2015 em 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network)

imagem: Mockup de janelas que se interligam, mostrando 
Parallel Textface™ para o sistema Xanadu, 1972. 

Em http://www.xanadu.com.au/ted/XUsurvey/xuDation.html
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Ator e co-criador de mudança face ao mundo 
e às alterações que nele ocorrem, capaz de 
atribuir significado ao que o rodeia, que se 

traduz numa exploração ativa do ambiente e 
na construção de experiências

Em metafísica e estatística, a palavra 
indivíduo habitualmente descreve qualquer 
coisa numericamente singular, embora por 

vezes se refira especificamente a “uma 
pessoa”.

 (Indivíduo, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado em 
Outubro 06, 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Indiv%C3%ADduo)

imagem: Visitantes interagem com as escuturas cinéticas criadas por by 
Robert Breer Em http://expositionframes.tumblr.com/#69403761524
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1. Que participa; que tem ou toma parte.
substantivo de dois géneros

2. Pessoa que participa.

"participante", in Dicionário Priberam da Língua 
Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

http://www.priberam.pt/dlpo/participante [consultado 
em 28-10-2015].

Pessoa que se envolve numa atividade ou 
evento: uma pessoa que participa numa 

atividade ou evento.

imagem: Experiments in Art and Technology (E.A.T.), Pepsi Pavilion Em 
http://www.domusweb.it/en/news/2015/07/23/e_a_t_experi-

ments_in_art_and_technology.html
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Audiência, enquanto substantivo, tem os seguintes 
significados: 1a) acto ou estado de escuta, 1b) 
audição [hearing] ou entrevista formal (com o 

Papa, o Rei), 1c) oportunidade para ser escutada 
(dada por uma audiência); 2a) grupo de ouvintes 

ou espectadores, 2b) leitura, audição ou visão 
[viewing] pública, 2c) grupo de admiradores 

ardentes ou devotos.
Em termos de uso habitual, é um termo colectivo 

para as pessoas que participam numa 
comunicação pública, seja ouvir ou ver, seja 

localizada num sítio ou dispersa, caso de uma 
audiência de televisão, concerto, teatro ou reunião 

política (comício).
Quanto a conotações e associações: a 

colectividade [collectivity] é, por regra, entendida 
como associação com as massas (agregação de 

indivíduos irracionais ou emocionais) e passiva no 
desempenho (receptores em vez de participantes 

ou produtores da comunicação). Aqui, “audiência”, 
por comparação a “público”, é um termo negativo. 

Significados relacionados: telespectadores (de 
televisão), ouvintes (de rádio, música), menos 

usado em relação aos media impressos ou 
interactivos (aqui, usa-se o termo consumidor) 

[observação: utilizador].

(Público e Audiência, uma definição, in Indústrias Culturais, 
2007, Consultado em Outubro 27, 2015, em 

http://industrias-culturais.hypotheses.org/3880)

imagem: Experiments in Art and Technology (E.A.T.), Pepsi Pavilion Em 
http://www.bayareascience.org/calendar/index.php?eID=10883
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Alguém capaz de perceber como é que a 
tecnologia pode ser traduzida para novos 

ambientes conduzindo a satisfação de 
necessidades e fornecendo a variedade de 

enriquecimento da vida.

(Kluver, Billy. The Pavilion, p.6. In Four Selections by 
Experiments in Art and Technology, In The New Media Reader. 

Cambridge, Massachusetts: MIT Press)

Um artista é, de modo geral, uma pessoa envolvida 
na produção de arte, no fazer artístico criativo.

(Artista, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado em Outubro 06, 
2015 em https://pt.wikipedia.org/wiki/Artista)

imagem: Jean Tinguely a trabalhar sobre Homage to New York 1960. 
Cortesia Museum Tinguely, Basel, and New York Times  Em http://ww-

w.tate.org.uk/context-comment/articles/homage-destruction
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É parte da máquina/engenho mecânico ou 
eletrónico, que é responsável pelo tamanho e 

complexividade da mesma.

(Kluver, Billy. The Garden Party, p.1. In Four Selections by 
Experiments in Art and Technology, In The New Media Reader. 

Cambridge, Massachusetts: MIT Press)

É uma pessoa com formação técnico-científica que 
o torna capaz de resolver problemas tecnológicos, 

práticos e muitas vezes complexos, ligados à 
concepção, realização e implementação de 

produtos, sistemas ou serviços. A palavra 
engenheiro possui raízes no latim e é derivada de 
ingeniare (“inventar”) e ingenium (“inteligência”).

(Engenheiro, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado em Outubro 
06, 2015 em https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro)

imagem: Billy Klüver Em http://www.zakros.com/kluver/artengineer.html
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Interatividade é um conceito que quase sempre 
está associado às novas mídias de comunicação 

[1] Interatividade pode ser definida como:
“uma medida do potencial de habilidade de uma 

mídia permitir que o usuário exerça influência 
sobre o conteúdo ou a forma da comunicação 

mediada.”[2]
Porém ainda há a perspectiva sociológica do termo 

que seria:
“a relação entre duas ou mais pessoas que, em 

determinada situação, adaptam seus 
comportamentos e ações uns aos outros”[2].

(Interactividade, In Wikipédia, 2015, p.1-2. Consultado a 
Setembro 30, 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interatividade)

imagem: Laser Deflection System (Clam Room) Em http://composers-in-
side-electronics.net/dtudor/legacy/pavilion.html
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O leitor, na teoria literária, é uma das três entidades 
da história, sendo as outras o narrador e o autor. É 

função do leitor entender e interpretar a história.

(Leitor, In Wikipédia, 2015. Consultado em Outubro 14, 2015 
em https://pt.wikipedia.org/wiki/Leitor)

imagem: Citação de Samuel Johnson, escritor inglês (1709-1784) Em 
https://new2writing.wordpress.com/2015/09/18/know-your-histo-

ry-18th-september-samuel-johnson-born/
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Meios de comunicação. O termo meio de 
comunicação refere-se ao instrumento ou à forma 

de conteúdo utilizados para a realização do 
processo comunicacional. Quando referido a 

comunicação de massa, pode ser considerado 
sinônimo de mídia. Entretanto, outros meios de 

comunicação, como o telefone, não são maciços e 
sim individuais (ou interpessoais).

(Meios de comunicação, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado 
em Outubro 07, 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Meios_de_comunica%C3%A7%C
3%A3o)

Novos Media é um termo amplo que engloba a 
fusão dos medias tradicionais com o poder 

interativo do computador e da tecnologia da 
comunicação

(New Media, In Wikipédia, 2015, Consultado em Outubro 07, 
2015 em https://en.wikipedia.org/wiki/New_media)

imagem: Apple 2
Em http://mac.softpedia.com/blog/An-Apple-I-May-Cost-a-Mil-

lion-But-an-Apple-II-Not-So-Much-467222.shtml#sgal_2
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A escrita consiste na utilização de sinais (símbolos) 
para exprimir as ideias humanas[1] . A grafia é uma 
tecnologia de comunicação, historicamente criada 

e desenvolvida na sociedade humana, e 
basicamente consiste em registrar marcas em um 

suporte. O(s) instrumento(s) usados para se 
escrever e os suportes em que ela é registrada 

podem, em princípio, ser infinitos. Embora, 
tradicionalmente, conceba-se que a escrita tem 

durabilidade enquanto a fala seria mais “volátil”, os 
instrumentos, suportes, formas de circulação, bem 
como a função comunicativa do texto escrito, são 

determinantes para sua durabilidade ou não.

(Escrita, In Wikipédia, 2015, Consultado em Outubro 14, 2015 
em https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita)

imagem: Prensa manual de Gutemberg 
Em https://pt.wikipedia.org/wiki/Prensa_m%C3%B3vel#/media/-

File:Presse_a_bras_en_bois_de_Gutemberg.jpg
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A tipografia (do gregos typos — “forma” — e 
graphein — “escrita”) é a arte e o processo de 
criação na composição de um texto, física ou 

digitalmente. Assim como no design gráfico em 
geral, o objetivo principal da tipografia é dar ordem 

estrutural e forma à comunicação escrita. Por 
analogia, tipografia também passou a ser um modo 

de se referir à gráfica que usa uma prensa de tipos 
móveis.

(Tipografia, In Wikipédia, 2015, Consultado em Outubro 14, 
2015 em https://pt.wikipedia.org/wiki/Tipografia)

imagem: Momentos principais na evolução do estilo tipográfico 
Em https://jklockowah108.files.wordpress.com/2013/03/typogra-

phy_infographic2.jpg
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Acontecimento/situação de aprendizagem e 
atribuição de significado que, por sua vez, pode 

envolver aspetos como a escolha, a 
responsabilidade, a liberdade e a participação.

Fase crucial do processo experimental. É a 
tentativa de um agente de usar o exterior. No 
contexto científico isso significa “tentativa de 

provar algo a partir das coisas externas”.

(Experiência científica, In Wikipédia, 2015, p.1, Consultado em 
Outubro 06, 2015 em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia_cient%C3%A
Dfica)

imagem: Jean Dupuy, Heart Beats Dust, 1968. Engineer: Ralph Martel 
Lithol rubine pigment, wood, glass, light, stethoscope, amplifier. Collection 

FRAC Bourgogne © ADAGP, Paris/Courtesy Galerie Loevenbruck, Paris. 
Photo: Terry Stevenson

 Em http://www.domusweb.it/en/news/2015/07/23/e_a_t_experi-
ments_in_art_and_technology.html
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im·pac·to (latim impactus, -a, -um, particípio de 
impingo, -ere, espetar, enterrar, plantar, pregar, 

lançar, atirar, impelir)
substantivo masculino

3. Acto ou efeito de embater ou de impactar. = 
IMPACÇÃO, IMPACTE

4. Colisão de dois ou mais corpos. = CHOQUE, 
EMBATE, IMPACTE

5. [Figurado]  Influência decisiva dos 
acontecimentos no decurso da história. = IMPACTE

6. [Figurado]  Efeito de uma acção (ex.: impacto 
ambiental). = IMPACTE

7. Lugar em que um projéctil vem bater. = 
IMPACTE

Impacto, in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em 
linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/impacto 

[consultado em 30-09-2015]

imagem: Myedol by Katsuhiro Otomo 
Em http://www.inspirationde.com/image/38643/




