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 O DESIGN E A CULTURA DA PARTICIPAÇÃO  

 NA ERA DOS MÉDIA DIGITAIS 

 Vanda Avelar Correia 

	

	 RESUMO 

 Esta investigação começa por querer analisar a importância dada ao papel da 
participação nos processos do design nos dias de hoje, considerando os média digitais 
como recurso relevante na possibilidade de participação. O crescente envolvimento das 
pessoas (utilizadores e outras partes interessadas) nos processos do design aparenta ser 
uma das tendências mais marcantes da evolução recente da disciplina e é tido como uma 
mais valia na definição de melhores produtos e serviços. O interesse pela participação 
no design surge em estreita relação com a expansão das tecnologias da informação e 
comunicação, e recentemente coincide com a formação de uma cultura generalizada da 
participação associada aos média digitais. Estas tecnologias e estes meios são 
programáveis, definíveis por software. Numa perspetiva estabelecida a partir das 
ciências da comunicação, interessa verificar como podem ser descritos o design e a 
programação dos média, uma vez que parecem deter a capacidade de determinar e 
condicionar as especificidades da participação mediada. Interessa também averiguar o 
que é dito sobre as implicações culturais, sociais e políticas deste aumento das 
possibilidades de participação, facilitadas pelas tecnologias da informação e 
comunicação. O que este trabalho propõe é uma revisão de aspetos dos discursos vindos 
das áreas do design, dos estudos dos média digitais e dos estudos do software, com o 
intuito de constituir um contributo para o entendimento da problemática da participação 
tecnologicamente mediada, e também de acrescentar uma proposta de interpretação da 
atual cultura da participação, suportada pelos média digitais. 
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 DESIGN AND THE CULTURE OF PARTICIPATION  

 IN THE ERA OF DIGITAL MEDIA 

 Vanda Avelar Correia 

 

 ABSTRACT 

 This research begins with the purpose to analyse the importance given to the 
role of participation in design processes nowadays, considering the digital media as a 
relevant feature in the possibility of participation. The increasing involvement of peo-
ple (users and other stakeholders) in the design processes appears to be one of the 
most noticeable trends in the recent evolution of the discipline and is seen as an ad-
vantage in the definition of better products and services. The interest in participatory 
design arises in close relation with the expansion of information and communication 
technologies, and recently coincides with the formation of a widespread culture of 
participation associated with digital media. These technologies and these media are 
programmable, defined by software. In a perspective established from communication 
sciences, it is vital to verify how the media design and programming can be described, 
since it appears to have the ability to determine and constrain the specifics of mediat-
ed participation. It is also important to ascertain what is known about the cultural, so-
cial and political implications of this increase in participation, enabled by information 
and communication technologies. What this study proposes is to review the discourses 
of design, digital media studies and software studies, in order to constitute an under-
standing of technologically mediated participation, and to add an interpretation pro-
posal for the current culture of participation, supported by digital media. 
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 Croire au monde, c’est ce qui nous manque le plus; 

nous avons tout à fait perdu le monde, on nous en a 

dépossédé. Croire au monde, c’est aussi bien susciter 

des événements même petits qui échappent au con-

trôle, ou faire naître de nouveaux espaces-temps, 

même de surface ou de volume réduits. (…)  

C’est au niveau de chaque tentative que se jugent la 

capacité de résistance, ou au contraire la soumission 

à un contrôle. Il faut à la fois création et peuple. 

 

Gilles Deleuze, 1990,  
Le devenir révolutionnaire et les créations politiques 
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 Introdução 
 

O ponto de partida desta tese é o aparente aumento do interesse do design pela 

participação de utilizadores e outras partes interessadas, nas várias fases de desenvol-

vimento dos projetos. Esta participação é quase sempre vista como benéfica, princi-

palmente porque se espera que resulte em produtos mais adequados às necessidades e 

expectativas dos destinatários e das indústrias. Mas também porque surge associada a 

discursos sobre a capacitação do indivíduo; em princípio, a pessoa que participa ganha 

acesso a mais informação e assegura a possibilidade de influenciar o produto final. 

Presentemente, o acréscimo de interesse pela participação é associado ao desenvolvi-

mento tecnológico e à expansão do uso das redes de comunicação digitais. A possibi-

lidade de participar pelos média digitais é uma realidade, e no âmbito do design, a 

participação nos processos criativos, pode acontecer por via de ferramentas digitais 

colocadas online à disposição das pessoas interessadas em participar. Essas ferramen-

tas são aplicações e plataformas digitais pré-programadas, são objetos de design cons-

tituídos de software.  

O acréscimo de possibilidades de participação associadas ao desenvolvimento 

das tecnologias digitais da comunicação não é de modo nenhum exclusivo às ativida-

des do design, e há outras áreas em que o fenómeno é até mais notório. Entre elas a 

participação nas redes sociais online. Ainda assim escolheu-se o design como âncora 

para a reflexão sobre o que pode ser a participação mediada por aplicações e plata-

formas de comunicação digital, por um lado porque se espera que o duplo papel do 

design – como criador e utilizador destas ferramentas – possa ser revelador de alguns 

aspetos menos explorados; e por outro porque se acredita que o design detém um lu-
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gar privilegiado na resposta aos desafios da vida atual e na formação da cultura con-

temporânea, e uma análise da sua predisposição para a participação pode contribuir 

para alargar o entendimento da cultura da participação associada às redes digitais de 

comunicação. 

O princípio da discussão da participação no design costuma ser colocado nos 

primeiros anos da década de 70 do século passado e podem destacar-se duas situações 

importantes neste começo. Uma delas é pontual e de carácter académico: refere-se à 

realização, em Setembro de 1971, da primeira grande conferência internacional da 

Design Research Society (DRS), em Manchester, com o título Design Participation. 

Esta conferência merece destaque na história recente do design, não só pela dimensão 

que assumiu, mas também porque foi a primeira dedicada à discussão académica do 

tema da participação. As comunicações apresentadas deram origem a um livro editado 

por Nigel Cross em 1972, com título idêntico ao da conferência. Entre os participantes 

estavam professores e profissionais das áreas de design, arquitetura, construção, enge-

nharia, planeamento e economia. No texto introdutório Cross (1972, p. 11) escreveu: 

«professional designers in every field have failed in their assumed responsibility to pre-

dict and to design-out the adverse effects of their projects. These harmful side effects 

can no longer be tolerated and regarded as inevitable if we are to survive the future. 

The increasing amount of protest against a wide range of dubious developments is an 

indication that many people are now not prepared to go on accepting the rising “price 

of progress”. A popular response to this conflict has been to call for wider participation 

in the planning and design of processes. There is certainly a need for new approaches 

to design if we are to arrest the escalating problems of the man-made world and citizen 

participation in decision making could possibly provide a necessary reorientation. 

Hence this conference theme of “user participation in design”.»  

A segunda situação a destacar no início da discussão ativa sobre a participação 

no design centra-se na Escandinávia, com desenvolvimentos ao longo da década de 

70, num contexto de aplicação prática, a propósito da necessidade de democratizar os 

procedimentos da introdução de novas tecnologias de informação nos locais de traba-

lho. Representantes das associações sindicais participaram na definição dos sistemas 

tecnológicos computacionais que iriam condicionar o trabalho dos seus associados, 
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em conjunto com as direções das empresas e os técnicos responsáveis pelo design dos 

sistemas.1  

O conhecimento destas origens é importante à compreensão da essência do de-

sign participativo (ou do design colaborativo, ou ainda, mais recentemente, do co-

design), da sua evolução e do lugar que ocupa hoje na cultura do design, e será abor-

dada na primeira parte da tese. Do breve apontamento retirado de Cross (1972) depre-

ende-se que, desde o início, a discussão da participação no design surge associada aos 

designados wicked problems,2 à necessidade de prever ou de colmatar os efeitos ad-

versos gerados pelo próprio design, assim como de encontrar novas práticas de design 

que possam contribuir para a definição de um futuro sustentável. São também menci-

onados elementos chave à discussão, tais como o utilizador, o participante e a tomada 

de decisão. Nas origens escandinavas é evidente a faceta política da participação e a 

predisposição democratizante desta abordagem ao design. Também é de reter a liga-

ção do início da prática da participação à introdução de sistemas computacionais em 

meios laborais e a inclusão de vários intervenientes no processo de design, não só dos 

futuros utilizadores (os trabalhadores) mas também de outras partes interessadas, dei-

xando implícita a importância da participação de todos no projeto de design. Estas re-

ferências permitem constatar que as questões de hoje, são muito semelhantes às de há 

40 anos atrás. Talvez a diferença esteja apenas numa consciência mais alargada das 

mesmas. O texto de Cross refere também uma recusa crescente dos custos do progres-

so desregrado, uma questão que se mantém e ecoa nas notícias de todos os dias, a pro-

pósito de inúmeros movimentos ativistas, e algumas iniciativas institucionais, em 

defesa da sustentabilidade social, económica e ambiental.  

																																																								
1 Como exemplos podem apontar-se os projetos NJMF na Noruega (Nygaard, 1979), DEMOS na Sué-
cia (Ehn e Sandberg,	1979), e DUE na Dinamarca (Kyng e Mathiassen, 1982). 	
2 No âmbito do design, os desafios da vida atual podem ser descritos como wicked problems, um con-
ceito proposto por Horst Rittel nos anos 60. No editorial da Management Science de Dezembro de 
1967, C. West Churchman descreve assim os wicked problems de Rittel: «a class of social system prob-
lems which are ill-formulated, where the information is confusing, where there are many clients and 
decision makers with conflicting values, and where the ramifications in the whole system are thorough-
ly confusing, The adjective “wicked” is supposed to describe the mischievous and even evil quality of 
these problems, where proposed “solutions” often turn out to be worse than the symptoms». São pro-
blemas complexos, difíceis, às vezes impossíveis de resolver, que contêm requisitos irreconhecíveis, 
incompletos ou contraditórios. O termo wicked é utilizado tanto pelo sentido de resistência à resolução, 
como pela complexidade das consequências de cada solução proposta. (Ver Buchanan, 1992). 
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A propósito dos problemas difíceis dos dias de hoje, o designer italiano Ezio 

Manzini, na introdução do seu mais recente livro, Design, When Everybody Designs, 

explora o contexto designado de grande transição3 (2015, p. 2): «a process of change 

in which humanity is beginning to come to turns with the limits of the planet, and 

which is also leading us to make better use of the connectivity that is available to us: a 

dual dynamics merging into a single process». O autor compara esta fase de transição 

àquela que foi vivida na Europa na passagem da época feudal à sociedade urbana in-

dustrial. Ambas são transições longas, conturbadas, não lineares, e incluem períodos 

de crise e de transformação, com as alterações culturais, sociais, políticas, económicas 

e tecnológicas a acontecer descompassadamente à escala local e à escala global. Neste 

cenário Manzini afirma o papel preponderante do design, não só na resolução de pro-

blemas, mas também na formação de valores e construção de sentidos.  

Uma das definições estabelecidas por Manzini no livro acima indicado, e que 

mais interessam a este trabalho, é a que distingue diffuse design e expert design. O 

autor começa por reconhecer que todos os indivíduos tem determinadas habilidades 

que podem, ou não, ser cultivadas e evoluir para competências profissionais e especia-

lizadas. Especificamente sobre a capacidade para o design afirma: «everybody is en-

dowed with the ability to design, but not everybody is a competent designer and few 

become professional designers.» (2015, p. 37) É a partir desta premissa que define 

abstratamente diffuse design e expert design como um polo de opostos: de um lado os 

indivíduos não especialistas, mas com alguma capacidade para o design, e do outro os 

designers especialistas, com formação profissional. Entre os extremos existem inevi-

tavelmente muitas variações e geram-se dinâmicas socioculturais e relações de traba-

lho, sob o pretexto de encontrar a melhor solução para os problemas. 

Retira-se da leitura de Manzini o reconhecimento da importante fase de transi-

ção no mundo contemporâneo, onde o design assume um papel preponderante, assente 

na constatação dos limites do planeta e das possibilidades de conectividade trazidas 
																																																								
3 O termo foi originalmente usado por Kenneth E. Boulding, no livro The Meaning of the 20th Century: 
The Great Transition (1964), considerado um marco na definição do pensamento sistémico e na mu-
dança para a cultura pós-moderna, aponta possíveis cursos de ação que permitirão o sucesso da huma-
nidade na grande transição. As expectativas da grande transição incluem valores ecológicos e de 
igualdade social, o aumento da conectividade humana, a melhoria da qualidade de vida e um planeta 
saudável, bem como a ausência de pobreza, guerra e destruição ambiental. Atualmente, a Great Transi-
tion Initiative é uma rede internacional dedicada à exploração do conceito e de estratégias favoráveis à 
sua concretização.  http://www.greattransition.org  (17/06/2016)		
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pelas tecnologias da informação e comunicação, e a aposta na exploração das caracte-

rísticas, potencialidades e riscos da colaboração entre designers especialistas e indiví-

duos não especialistas. 

Partindo de apreensões semelhantes, Alastair Fuad-Luke (2002) defendeu a 

aproximação do design ao slow movement,4 tendo em vista a promoção do bem-estar 

dos indivíduos, da sociedade e do ambiente natural. «Slow design positions itself 

against the “fast design” of the current industrial paradigm, which is governed by 

unsustainable cycles of fashion and over-consumption, business ethics, and an an-

thropology that defines everyone as customers.»5 O autor traça a origem desta apro-

ximação, desde o movimento Arts and Crafts, passando pela obra de Victor Papanek, 

até chegar às perspetivas mais recentes do design centrado no utilizador e do design 

colaborativo. Encontra exemplos no trabalho de Manzini e Jégou (2003) e Ed van 

Hinte (2004). Fuad-Luke e Strauss (2008), definiram slow design como um espaço, ao 

mesmo tempo real e imaginado, que reúne designers e utilizadores, na defesa de seis 

princípios: revelar, espaços e experiências possivelmente esquecidos, incluindo mate-

riais e processos; expandir, considerando o potencial dos artefactos e dos ambientes, 

para além das funções e duração anunciadas; refletir, sobre artefactos e ambientes 

compassadamente produzidos, conduzindo a um consumo mais ponderado; empenhar, 

em processos abertos e colaborativos, assentes na partilha, cooperação e transparência 

da informação; participar, encorajando os utilizadores a tornarem-se participantes ati-

vos nos processos do design, fortalecendo o sentido de comunidade e de valor social; 

evoluir, a partir de experiências, artefactos e ambientes refletidos, olhando além das 

necessidades imediatas do dia-a-dia.  

Noutro contexto, mas com um sentido semelhante, em 2010 Bruno Latour es-

creveu An Attempt at a «Compositionist Manifesto», um texto onde revê alguns dos 

conceitos apresentados em trabalhos anteriores,6 e reclama uma alteração, ao mesmo 

tempo subtil e radical, na definição de progresso, do modo de avançar e alcançar no-

vas perspetivas. O caminho moderno deve ser definitivamente abandonado, e a pro-
																																																								
4 Em associação com o Slow Research Lab de Carolyn Strauss: http://www.slowlab.net/  (20/06/2016) 
5 Slow design, In M. Erlhoff, & T. Marshall (Eds.). (2008). Design Dictionary: Perspectives on design 
terminology. Basel: Birkhäuser Verlag, p.361. (Texto de Alastair Fuad-Luke) 
6 Nomeiam-se dois dos principais livros: We Have Never Been Modern (Latour, 1993) e Politics of Na-
ture: How to Bring the Sciences into Democracy (Latour, 2004). 
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posta composicionista é a de um progresso mais lento, vigilante e cuidadoso. Latour 

justifica a escolha da noção de composição, pela intenção de reforçar a necessidade de 

juntar as coisas, mantendo a sua heterogeneidade, e acrescenta as ligações do termo às 

artes, pintura, música, teatro, dança, e a respetiva associação a coreografia e cenogra-

fia. Associa também às palavras compostura e compromisso, de onde retira o tom 

prudente e diplomático. A inclusão de «uma tentativa» no título deste texto é ela pró-

pria indicadora de prudência e cuidado na proposta do manifesto. Apesar de o autor 

não mencionar o design, a familiaridade desta disciplina com o ato de compor facilita 

a aproximação ao texto. O termo composição é bem conhecido do design; na prática o 

processo de trabalho, em qualquer área do design, passa muitas vezes por compor uma 

solução com partes heterogéneas, procurando chegar a um todo coeso.  

 O autor relembra que «nunca fomos modernos» e a ideia de natureza foi sempre 

uma utopia, sem ligação real à prática da ciência, da tecnologia, do comércio e da in-

dústria. Mas apesar da recusa da ideia de uma universalidade (natural) pré existente, à 

espera de ser encontrada pelo desenvolvimento da ciência moderna, o composicionis-

mo predispõe-se a perseguir outro tipo de universalidade, a procura de um mundo co-

mum (common world). Não procura a universalidade que já lá está, à espera de ser 

descoberta; esta universalidade é entendida como algo composto de partes heterogé-

neas, que podem constituir um todo, mas é sempre frágil e necessita de constante 

composição – constante atenção, cuidado, reparação, montagem e remontagem. É uma 

proposta que parece refletir os cuidados necessários para lidar com os wicked pro-

blems da atualidade. 

  De certo modo, a ideia de procurar um mundo comum, expressa no manifesto 

composicionista, está desde sempre incutida no design. A propensão desta disciplina 

para projetos multidisciplinares é um dos sinais mais evidentes de aproximação à 

perspetiva composicionista. A tendência multidisciplinar tem vindo a aumentar e pa-

rece ser um traço importante da contínua evolução do design. O envolvimento em pro-

jetos multifacetados, expressa uma habilidade e predisposição para trabalhar com 

assuntos diversificados, e para procurar terreno comum. A afirmação das abordagens 

do design participativo, ou do co-design, é outro sinal de identificação com o compo-

sicionismo, porque procuram um envolvimento mais ativo das partes interessadas, 

com o objetivo de assegurar a qualidade da composição do produto final.  
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 Fuad-Luke, numa apresentação a propósito de práticas emergentes no design,7 

identificou três tendências: design with(-in) communities, design for new livelihoods e 

design for our commons (Fig. 01). Estas tendências também parecem concordar com 

uma perspetiva composicionista e valorizar a participação das partes interessadas nos 

processos do design. Mas importa verificar o que é dito sobre esta participação, tanto 

no âmbito das práticas do design, quanto noutras áreas onde tem assumido protago-

nismo. 

 

Práticas	emergentes	no	design	

 

 

 

											Fig.	01	–	Folheto	de		divulgação	da	apresentação	de	Alastair	Fuad-Luke.8	

  

 

																																																								
7 Realizada em Fevereiro de 2013, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, a convite do Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens, no âmbito do projeto DISS 
Design, Inovação Social e Sustentabilidade. 
8 http://www.cecl.com.pt/pt/actividades/eventos/219-conversa-aberta-com-alastair-fuad-luke-professor-
na-aalto-university-finlandia  (20/06/2016) 
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 A palavra participação é de uso comum e à partida parece de entendimento fá-

cil. No entanto, quando observada em detalhe, ganha variações de significado que a 

tornam imprecisa. Uma primeira definição de participação: «o ato de tomar parte em 

algo»,9 parece inócua e redutora na sua simplicidade. Uma segunda definição, ainda 

muito abrangente, já acrescenta alguma complexidade ao termo: «tomar parte numa 

atividade conjunta com a finalidade de alcançar um objetivo comum»10 – mesmo nas 

situações mais simples (como participar num jogo de cartas) há uma orientação para 

um objetivo, que envolve tomar decisões e tentar algum tipo de controlo sobre a ativi-

dade em que se está envolvido. Em dois dicionários de língua portuguesa, participa-

ção é o «ato ou efeito de participar» e o «envolvimento em determinada atividade», 

mas também é «parte, aviso, comunicação».11 E o verbo participar é «fazer saber, in-

formar, comunicar; tomar parte, intervir; compartilhar; ter qualidades comuns; associ-

ar-se pelo pensamento ou sentimento» e ainda, noutro sentido, «fazer queixa, 

denunciar».12 O múltiplo sentido da palavra participação também está presente numa 

definição de Alberto Melucci (1989, p. 174): «It means both taking part, that is, act-

ing so as to promote the interests and the needs of an actor, as well as belonging to a 

system, identifying with the “general interests” of the community.»13 Guardam-se 

principalmente estes dois sentidos distinguidos pelo autor: tomar parte, agindo para 

promover determinados interesses e necessidades, e pertencer a um sistema, pela iden-

tificação com os interesses gerais de um grupo ou comunidade. 

 Nico Carpentier, no livro Media and Participation de 2011, dá conta da grande 

variedade de literatura em torno do termo participação, apontando precisamente para a 

impossibilidade de fixar a noção de participação, mostrando-a como um conceito ide-

ológico e político, intrinsecamente ligado ao poder. A complexidade e instabilidade 

																																																								
9 Definição do Google para participation: «the action of taking part in something». (15/04/2016) 
10 https://en.wikipedia.org/wiki/E-participation: «The term participation means taking part in joint ac-
tivities for the purpose of reaching a common goal.» (15/04/2016) 
11 participação, In Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 
2003-2016. http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/participação  (18/06/2016) 
participação, In Dicionário Priberam da Língua Portuguesa. 
https://www.priberam.pt/DLPO/participação  (18/06/2016) 
12 participar, In Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-
2016. http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/participar?ic-click  (18/06/2016)	
13 Citado por Nico Carpentier (2011a). 
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associadas às tentativas de definição de participação não são vistas como um proble-

ma, mas antes como características a ser estudadas, ligadas à humanidade deste con-

ceito. A procura de enquadramentos teóricos harmoniosos que expliquem a realidade 

contemporânea, no dizer do autor, não passa de uma fantasia do homo academicus, 

que não favorece a análise da realidade. Mas cita Ernesto Laclau e Chantall Mouffe 

(1985, p. 112), na defesa da importância da investigação do conceito de participação, 

para que não signifique tudo e nada: «a discourse incapable of generating any fixity of 

meaning is the discourse of the psychotic».  

 Numa perspetiva vinda da análise das audiências dos novos média, Sonia 

Livingstone (2013) faz notar que a participação sempre foi uma questão vital na socio-

logia e nas ciências políticas, mas nas ciências da comunicação a participação só ga-

nhou maior relevância desde a massificação dos média digitais e das comunicações 

online. A participação agora é, ou pode ser, mediada. As pessoas, antes apenas con-

sumidoras dos média, agora são também, ou podem ser, participantes naquilo que é 

atualmente mediado: a sociedade, a democracia, a cultura. «As the media environment 

becomes the infrastructure for all spheres of social life, in order to participate in soci-

ety people must engage with the media.» (2013, p. 25) 

 Da investigação das audiências neste contexto dos novos média, Livingstone 

(2013) define um novo paradigma, precisamente o paradigma da participação. «A 

crucial change (albeit evolutionary more than revolutionary) is underway: the pro-

cesses of participation (and, more widely, of democracy) are increasingly shaped by 

modern digital networked media. However, not all audiences participate, and not all 

participation is mediated. But increasingly these intersect: audiences are becoming 

more participatory, and participation is ever more mediated.» A autora distingue duas 

situações na transformação identificada; por um lado associa as audiências mais par-

ticipativas a iniciativas comerciais, e por outro, a participação mais mediada a inicia-

tivas do estado e da sociedade civil. Mas em qualquer dos casos, reforça a importância 

de se conhecer a finalidade da participação – porque quando se participa, participa-se 

nalguma coisa, e é importante saber que coisa é essa, porque, como a própria diz: 

«one does not participate, or seek to increase participation, merely for the sake of it. 

Moreover, participation is never a wholly individual act, and it always advances cer-

tain interests.» (2013, p. 24). Os interesses podem ser múltiplos, e seguem tanto a 
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perspetiva dos que chamam à participação quanto a dos indivíduos participantes. Fica 

claro que, quando se explora os discursos associados à participação, as questões colo-

cadas por Livingstone são essenciais: participar em quê? como? para interesse de 

quem? e com que consequências? 

 O paradigma da participação apresentado por Livingstone é reflexo da designa-

da cultura participativa – uma cultura em que os indivíduos não agem apenas como 

consumidores, mas também como colaboradores, contribuidores ou produtores. Nas 

sociedades ditas desenvolvidas, os avanços e a facilidade de acesso às tecnologias da 

informação e comunicação (principalmente os computadores pessoais, os dispositivos 

móveis e a Internet) permitem que todos os interessados possam criar e publicar con-

teúdos, geralmente através da Internet. O desenvolvimento das tecnologias da infor-

mação e comunicação tem um papel essencial na expansão da cultura participativa, 

também porque permite que as pessoas trabalhem de forma colaborativa. Para além de 

lhes permitir gerar e divulgar notícias, ideias e trabalhos criativos, também lhes dá a 

possibilidade de encontrar pessoas com quem compartilham objetivos e interesses se-

melhantes, estabelecendo laços, integrando redes, e alargando a sua área de influência. 

Este cenário da cultura participativa parece alinhado com o aumento da predisposição 

do design para acolher participantes nos projetos e, em princípio, mostra que as pesso-

as estão preparadas, ou a preparar-se, para exercer influência sobre os projetos que 

determinam a sua qualidade de vida. 

 Na mesma linha de Livingstone, Manuel Castells (2011) defende que, no con-

texto atual da sociedade em rede, a influência e o poder são exercidos precisamente 

através das redes – principalmente as grandes redes de comunicação social e de orga-

nização social – e o contrapoder é exercido pela intromissão ou subversão dos pro-

gramas das redes que refletem os interesses dominantes, substituindo-os por meios 

alternativos. Os atores são os indivíduos, mas estão organizados em redes, e as redes 

humanas agem sobre as redes tecnológicas, pela sua programação.   

 Os discursos sobre estes temas da participação nos média digitais e na socie-

dade em rede serão explorados na segunda parte da tese. Por agora importa referir que 

muitas das especificidades da sociedade em rede estão ligadas, ou são parcialmente 

definidas, por alguma forma de design. Pode ser pelo design do hardware, dos novos 

aparelhos de comunicação, pelo design do software, dos sistemas operativos, progra-
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mas e aplicações, ou pelo design das interfaces, que permitem a utilização dos média 

digitais. O design do hardware e o design das interfaces parecem estar mais próximos 

das formas tradicionais de design, em específico do design de equipamentos e produ-

tos e do design gráfico e da comunicação. Já o design do software – a programação – 

parece entrar em campos menos familiares e mais difíceis de entender, definir e teori-

zar.   

 No texto de apresentação do livro Novos Media Novas Práticas, Maria Teresa 

Cruz (2011, p. 7) coloca a questão: «Estarão a programação e o design a tornar-se um 

novo princípio das formas culturais?», e acrescenta: «A todas as novas possibilidades 

operatórias e expressivas parece presidir, no mundo das máquinas informacionais, a 

escrita de um programa, tal como a todos os seus sistemas, aplicações, interfaces ou 

mesmo circuitos electrónicos parece presidir um design.» O software, tal como o de-

sign, parece estar profundamente imbuído na cultura contemporânea, com aparentes 

repercussões nas facetas sociais, políticas e económicas da vida atual – é ubíquo, de 

uma forma às vezes óbvia e outras quase invisível. A recém formada área dos estudos 

do software procura dar conta das complexidades do tema, para além das questões 

técnicas usualmente exploradas. Na introdução do livro Software Theory, Federica 

Frabetti (2015, p. ix) escreve como objetivo: «to propose a theoretically informed 

analysis of software which in turn can shed light on the group of media and technolo-

gies commonly referred to as “new” or “digital”.» Na perspetiva desta autora é no 

software que reside a verdade das tecnologias da informação e comunicação, e como 

tal deve ser analisado em profundidade. Wendy Chun (2011) também coloca o softwa-

re como foco central do estudo dos média digitais, porque reconhece a necessidade de 

refletir, não só sobre a sua ubiquidade e invisibilidade, mas também sobre questões de 

poder e de controlo associadas ao uso das tecnologias digitais.   

Observar o aspeto político da participação mediada, pelas questões de poder e 

controlo que lhe estão associadas, conduziu este estudo à obra de Michel Foucault e às 

múltiplas explorações que fez do poder nas relações sociais. No entender deste autor o 

poder não se detém, apenas se manifesta quando posto em prática. As relações de po-

der são caracterizadas pela mobilidade e multidireccionalidade; não são igualitárias, e 

a possibilidade de resistência, ou contrapoder, faz parte da dinâmica do exercício do 

poder. No ensaio The Subject and Power, de 1982, Foucault (2000, p. 342) afirmou: 
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«Power is exercised only over free subjects, and only insofar they are “free”. By this 

we mean individual or collective subjects who are faced with a field of possibilities in 

which several kinds of conduct, several ways of reacting and modes of behavior are 

available».  

Como é que são descritas estas relações de poder, de liberdade de escolha e de 

reação, na gestão e programação dos processos de participação mediada por aplica-

ções ou plataformas digitais online? E que papéis estão reservados aos designers e 

programadores destas ferramentas de participação? Se lhes é atribuído algum protago-

nismo, como é que são descritas as suas dinâmicas de poder e de controlo? Estas são 

algumas das questões que conduzem à proposta final desta dissertação: apresentar 

uma hipótese de as apreender pela perspetiva de um dispositivo da cultura da partici-

pação, delineado a partir do conceito de dispositivo de Foucault (1980) e das interpre-

tações de Gilles Deleuze (1996) e Giorgio Agamben (2005; 2009). Uma hipótese que 

possa contribuir para esclarecer aspetos desta participação, mediada por aplicações e 

plataformas pré-programadas – principalmente no contexto dos projetos de design, 

mas com a expectativa de que seja extensível a outros campos em que a participação 

mediada assuma um lugar significativo. Deste modo, o trabalho que aqui se introduz – 

depois de cruzar elementos de discursos diversos,14 associáveis à problematização da 

participação, vindos principalmente das áreas do design, dos estudos da comunicação 

associados aos média digitais e dos estudos do software – acrescenta uma leitura de 

algumas partes da obra de Foucault, com o intuito de contribuir para a expansão do 

entendimento do que pode ser a cultura da participação associada à mediação tecnoló-

gica.  

A investigação da participação tem vindo a ser desenvolvida em várias áreas 

das ciências sociais e humanas, incluindo a política, a economia, a filosofia e a arte, 

no entanto, esta tese tem por objetivo explorar com mais detalhe a perspetiva associa-

da à teoria e à prática do design. Ao focar as questões da participação em projetos de 

																																																								
14 Ainda em referência à obra de Foucault, admitindo que o termo discurso foi amplamente explorado 
pelo autor, em vários momentos e assumindo várias formas, desde a formação dos discursos, à análise 
dos discursos, às práticas discursivas, neste trabalho segue-se a noção de discurso, tal como é apresen-
tada por Danaher et al. (2000, p. x): «geralmente refere-se a um tipo de linguagem associado a uma 
instituição, e inclui as ideias e as declarações que expressam os valores da instituição. Nos textos de 
Foucault, é também usado para descrever atos individuais de linguagem, ou “linguagem em ação” – as 
ideias e as declarações que nos permitem dar sentido e “ver” as coisas.» (tradução livre) 
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design, não se pretende isolar nenhum campo específico do design; as observações 

feitas procurarão ter validade nas várias áreas de intervenção do design, sejam produ-

tos, serviços, espaços ou sistemas. No entanto é fácil constatar que o discurso da parti-

cipação é mais rico em algumas áreas de intervenção, como por exemplo no design 

para a inovação social, no design para a sustentabilidade, ou no design das interações 

com sistemas computacionais.  

As interligações entre os avanços nas tecnologias da informação e comunica-

ção e as alterações nas práticas do design são evidentes, mas nem sempre bem descri-

tas ou compreendidas. O mesmo pode ser dito sobre o papel do design na definição, 

na formatação e programação dos média digitais. O fenómeno da participação media-

da é apenas um entre os muitos aspetos que poderiam ser explorados na análise dessas 

interligações e influências mútuas. Da escolha da participação, no contexto do design 

e dos novos média, como foco de atenção deste trabalho, surgiu uma série de questões 

complexas – com dimensões culturais, sociais, políticas – difíceis de entender e des-

crever. As primeiras questões colocadas vêm do próprio design. Se há uma cultura da 

participação generalizada, aparentemente alimentada pela expansão massiva dos mé-

dia digitais, que parece estabelecer condições favoráveis e influenciar a predisposição 

para a participação no design, importa averiguar não só como são recebidas essas 

condições e influências, mas também quais são os indícios da inclinação do design 

para a participação. Começa-se assim por perguntar em que termos são caracterizados 

o design e as preocupações do design na atualidade? Há lugar para a discussão da par-

ticipação? Qual é a história da participação no design? Que expressão assume a dis-

cussão da participação nos dias de hoje? 

Um segundo grupo de questões procura o âmago e as circunstâncias da forma-

ção da cultura da participação associada aos média digitais. Começa por sondar como 

é que a participação é, ou pode ser, descrita neste contexto? Que parâmetros podem 

ser usados na sua caracterização? Como é que são descritas as circunstâncias tecnoló-

gicas que conduziram ao surgimento da cultura da participação? Em que termos é de-

finida a cultura participativa no contexto dos média digitais? 

O terceiro núcleo de perguntas surge para procurar esclarecimentos sobre as 

especificidades e as possibilidades das tecnologias que sustentam os ditos média digi-

tais. Reconhecendo que cada novo aparelho ou equipamento de hardware é movido a 
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software, coloca-se o enfoque no último. Forma-se assim a questão de como é que se 

pode descrever e caracterizar, não só o software, mas também a programação do soft-

ware? A esta pergunta juntam-se as colocadas acima, sobre o papel e a importância 

atribuída aos programadores e designers dos média digitais, e sobre as dinâmicas de 

capacitação, de poder e de controlo, associadas tanto à programação dos média digi-

tais, como à participação pelos média digitais.  

      * 

A articulação dos temas apresentados e das questões colocadas, e o propósito 

final da tese, determinaram a organização em quatro partes, a seguir descritas. 

Assim, a Parte I é de exploração do tema da participação no design, começando 

por um primeiro capítulo em que se procura reunir elementos de discursos distintos, 

dentro da área do design, que mostrem a importância dada a esta questão e os modos 

como é abordada nos dias de hoje. Identificou-se um conjunto de autores e de publica-

ções relevantes da última década que, de alguma forma, tratam questões como a maior 

abertura do design à participação de não designers ou o papel das tecnologias digitais 

da comunicação no desenvolvimento das práticas do design. São principalmente tex-

tos de autores reconhecidos no âmbito geral do design, investidos na observação do 

panorama atual e em propostas para o futuro da disciplina, como Victor Margolin, 

Donald Norman ou Bruce Mau; mas também alguns de autores mais estreitamente 

ligados às questões da participação e da colaboração nas práticas do design, como 

Ezio Manzini e Elizabeth Sanders. São ainda revistos os discursos de duas grandes 

organizações profissionais da área do design – a norte-americana AIGA e a europeia 

BEDA15 – com o intuito de mostrar uma visão mais alargada da discussão destes te-

mas no meio do design, não ficando apenas pelas perspetivas de autores específicos 

ou pela investigação académica com resultados publicados em livros e artigos. O con-

texto português é brevemente analisado, com referência a publicações, projetos e ini-

ciativas relevantes dos últimos anos, às duas associações profissionais portuguesas – a  

APD e a AND,16 e também ao Centro Português de Design, encerrado há dois anos atrás. 

																																																								
15 AIGA – The Professional Association for Design; BEDA – The Bureau of European Design Associa-
tions. 
16 APD – Associação Portuguesa de Designers; AND – Associação Nacional de Designers. 
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O capítulo dois propõe uma revisão da história da participação no design, prin-

cipalmente pela via do design participativo, iniciado na Escandinávia nos primeiros 

anos da década de 70 do século passado, como reação à introdução de sistemas infor-

matizados em contexto laboral. Refere as descrições da expansão internacional, duran-

tes as décadas de 80 e 90, e aborda igualmente a vertente mais recente do design 

colaborativo, ou co-design, com o intuito de verificar a atualização dos discursos do 

design participativo. No final, já em referência a este século, mencionam-se alguns 

projetos e investigações realizadas em Portugal.  

O terceiro capítulo, na sequência dos dois anteriores, pretende identificar e ex-

plorar algumas das questões mais relevantes, tanto na história como nas propostas atu-

ais, no que concerne à participação no design por via das tecnologias da informação e 

comunicação. São questões que estão presentes desde o início no design participativo, 

e no design das interações humano-computador, relacionadas principalmente com o 

enfoque dos projetos, com a representação, a interação, com o acesso, a tomada de 

decisões e a distribuição de poder. Estas questões são aqui exploradas na perspetiva 

do design e são depois transportadas para as partes seguintes da tese. 

Para finalizar a Parte I, dedicada às explorações e descrições da participação no 

design, o capítulo quatro reúne dois exemplos de plataformas online que, de formas 

distintas, promovem a participação de não designers nos processos criativos dos proje-

tos de design. As plataformas descritas são a OpenIDEO e a Owela. A primeira com 

um enfoque assumido no desenvolvimento de projetos apontados para a inovação so-

cial e com alcance internacional; e a segunda, desenvolvida e aplicada na Finlândia, 

tanto é usada em projetos de intuito comercial, como de investigação académica. 

A Parte II procura rever alguns aspetos do tema da participação, tal como surge 

nos estudos dos média digitais, e do seu lugar na definição da cultura contemporânea. 

Começa-se, no capítulo cinco, por apontar alguns modelos de classificação da partici-

pação provenientes das ciências sociais, iniciando por aquele que é mais vezes referi-

do: a escada da participação, proposta por Sherry Arnstein em 1969. São também 

revistos outros modelos, até datas mais recentes, com a intenção de encontrar aspetos 

fixos entre todos e aspetos novos, possivelmente introduzidos pelas especificidades da 

participação mediada pelas comunicações digitais.  
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O capítulo seis começa por compor uma síntese da evolução dos novos média – 

desde a miniaturização dos computadores e consequente expansão da tecnologia na 

década de 70, passando pelo crescimento da infraestrutura que permitiu formar a In-

ternet, a World Wide Web, a Web 2.0 e a 3.0 – destacando o carácter open source de 

muitos destes desenvolvimentos tecnológicos. Esta síntese tem o intuito de facilitar a 

exposição das ligações entre os desenvolvimentos tecnológicos e as possibilidades e 

constrangimentos da participação mediada pela tecnologia. O capítulo continua com a 

exploração do que é dito sobre o papel das tecnologias digitais da informação e comu-

nicação (TIC) na organização da vida social, com a pretensão de expor a importância 

dada à organização em redes, com base nas infraestruturas das TIC, destacando a teo-

ria do poder das redes de Manuel Castells. Numa perspetiva mais específica, o capítu-

lo sete ocupa-se principalmente da cultura participativa, tal como é definida por 

Henry Jenkins, associada à Internet e à convergência dos média. Em particular desta-

ca-se a caracterização assente na diluição da divisão rígida entre produtores e consu-

midores – levada ao limite, agora todos são participantes interagindo entre si. 

Referem-se também as associações à teoria democrática e a novas formas de organi-

zação, distantes das formas mais burocráticas e de hierarquias vincadas; menciona-se 

o conceito de adhocracia e a sua ligação à cultura participativa e ao design.  

A Parte III incide principalmente sobre a área dos estudos do software, procu-

rando contributos para o esclarecimento da programação da participação tecnologica-

mente mediada. Pretende investigar os discursos associados a esta área de estudos, nos 

aspetos que possam interessar à análise da programação dos meios de comunicação 

digitais, percebidos como facilitadores da participação nos processos criativos. Esta é 

uma área de estudos recente, iniciada há pouco mais de uma década, que acompanha o 

modo como o software é integrado nos processos da cultura e da sociedade contempo-

rânea, oferecendo uma perspetiva nova sobre o âmago das tecnologias digitais, com 

abordagens e conceitos úteis à argumentação desta tese. Assim, o capítulo oito procu-

ra rever a caracterização do campo dos estudos do software, e a argumentação apre-

sentada sobre a sua pertinência. Entre as principais referências deste capítulo estão 

Lev Manovich e Matthew Fuller, dois autores importantes na formação deste campo 

de estudos e editores de uma série de livros dedicados ao tema. 
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O capítulo nove expõe e explora a descrição de termos e conceitos que domi-

nam os estudos do software e que interessam à construção desta tese. Entre eles estão: 

programa, programação, código fonte, open source e software livre. Esta exploração 

permite revelar as ambiguidades presentes nestas designações e as várias questões as-

sociadas ao que representam, conduzindo ao capítulo dez, que se ocupa principalmen-

te da discussão de aspetos éticos e políticos, e do potencial criativo, associados à 

programação e ao software. Procura aferir a problematização das interferência da pro-

gramação e do software nas aplicações e plataformas de comunicação que permitem a 

participação. Seguindo as perspetivas de Wendy Chun, Rob Kitchin e Martin Dodge, 

guiadas pelo conceito de governamentalidade de Michel Foucault, os média digitais 

interferem e moldam os modos de governação atuais. São perspetivas que questionam 

o papel dos computadores e das redes de comunicação digital como ferramentas de 

capacitação e reforço do poder do utilizador comum, fáceis de controlar pelo indiví-

duo que as utiliza. 

A Parte IV procura compor uma interpretação do que é a participação mediada 

por software (pré)programado, numa sociedade cada vez mais governada pelas redes 

de comunicação digital. A partir de algumas referências dos estudos do software, ex-

ploradas no capítulo anterior, de Chun, Kitchin e Dodge, à obra de Foucault, o capítu-

lo onze explora aspetos das teorias deste autor, sobretudo as ideias desenvolvidas mais 

tardiamente, para propor uma leitura do que pode ser a cultura de participação fomen-

tada a partir da proliferação dos média digitais. Em continuidade, o capítulo doze ex-

plora a passagem da sociedade disciplinar de Foucault à sociedade de controlo de 

Gilles Deleuze. Uma interpretação desta transição, que Deleuze relaciona com a ex-

pansão massiva das tecnologias computadorizadas, revela-se particularmente profícua 

na antecipação do último capítulo desta tese, onde se procura chegar a uma proposta 

de dispositivo da cultura da participação.  

Partindo dos textos de Deleuze e Giorgio Agamben, a propósito da definição 

de dispositivo de Foucault, o capítulo treze procura problematizar a cultura da partici-

pação assente nos média digitais, observando as suas principais características, as ten-

sões a que está sujeita, os perigos e as promessas que encerra. No final da tese volta-

se ainda ao design, tomando-o como exemplo da ação do dispositivo da cultura da 

participação na atualidade. 





	 	

 

 
 
	
	
	

Parte I  
  

O DESIGN E A  

PARTICIPAÇÃO 

 
 

   

CAPÍTULO 1 .  25 

. Discursos do design atual  

 

CAPÍTULO 2  .  57 

. Origens e evolução do design participativo  

 

CAPÍTULO 3  .  77 

. A participação no design, questões de foco e de poder 

 

CAPÍTULO 4  .  93 

. Plataformas de mediação da participação no design  

 

RECAPITULAÇÃO I . 107 
	





. O DESIGN E A PARTICIPAÇÃO 

	

	 21 

	

	

	

 

  

 

 

 A primeira parte desta tese procura definir um enquadramento adequado à dis-

cussão da temática da participação no design na atualidade. Entendeu-se que a atuali-

dade deveria referir-se a um período aproximado de dez anos e por isso a maioria dos 

textos estudados foi publicada já neste milénio. Este horizonte temporal é muito notó-

rio no primeiro capítulo, onde a revisão de textos recentes eclipsa outros menos recen-

tes e porventura mais interessantes. Mas o principal propósito é recolher os discursos 

capazes de refletir a linguagem, os enunciados, os problemas e as expectativas de ho-

je, face às exigências do futuro. Sem nenhuma pretensão de esgotar as referências, são 

privilegiados textos de autores ocidentais com contributos importantes na definição do 

design contemporâneo, cujas reflexões recentes parecem ao mesmo tempo mostrar 

uma visão macro da disciplina, dos wicked problems da grande transição, e propostas 

sobre como o design pode, e deve, intervir na resolução desses grandes problemas. 

Para além de Ezio Manzini, Nigel Cross e Alastair Fuad-Luke, já referidos na introdu-

ção da tese, acrescentam-se Paola Antonelli, Bruce Mau, Don Norman, Victor Margo-

lin, John Tackhara, Anne-Marie Willis, Anthony Dunne e Fiona Raby, entre outros. 

São também mencionadas três novas propostas de abordagem ao design, vindas do 

meio académico: o Transition Design, explorado na Carnegie Mellon University, o 

Advanced Design, com origem no Politecnico di Milano, e o DesignX, iniciativa de 

um grupo de seis designers e professores de universidades distintas. São incluídas nes-

te estudo pelos mesmos motivos acima apontados: parecem querer conciliar a preocu-

pação e capacidade de lidar com o todo, e com os desafios de planear o futuro, 

mantendo o cuidado com a parte prática do design. 

 Os designers, sob o ponto de vista da prática da profissão, são frequentemente 
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confrontados com um ritmo acelerado de inovações e mudanças exteriores, de carácter 

social, político, científico, tecnológico, que os obriga a repensar a sua atuação profis-

sional, equacionando os seus métodos e as consequências das suas escolhas criativas. 

Para além do conhecimento das tecnologias, parece importante que tenham um bom 

entendimento dos processos comunicacionais próprios da era digital, que estejam 

atentos às questões económicas e ambientais, às tendências e tensões políticas e soci-

ais, às necessidades e direitos do indivíduo, procurando alcançar todas as implicações 

da sua intervenção criativa. A resposta a estes desafios conduz a alterações no cerne 

da disciplina, não só a nível teórico mas também a nível prático. Para enfatizar a pers-

petiva mais prática do design, no primeiro capítulo também são revistas comunicações 

recentes de duas grandes associações profissionais de designers, de alcance internaci-

onal – a norte-americana AIGA e a europeia BEDA –, são ainda referidas as associa-

ções profissionais de design portuguesas, não pelo impacto que têm no panorama 

atual, mas porque a sua atividade contribui para definir o discurso e a identidade do 

design nacional. 

 No segundo capítulo, recua-se um pouco no tempo, até ao início dos anos 70 do 

século XX, para verificar a descrição das origens da participação nos processos do 

design, associada às tecnologias da informação e comunicação. Poderia ter-se recuado 

mais, aos anos 60 e ao movimento dos métodos do design, ou ao período de recupera-

ção após a Segunda Guerra Mundial, mas as narrativas do design colocam o início do 

design participativo na Escandinávia, na década de 70. Decidiu-se assim começar nes-

te ponto, continuando a descrição pelos anos 80 e 90, com a expansão internacional 

desta abordagem ao design, até aos anos mais recentes, onde ainda se fala de design 

participativo, mas os termos design colaborativo e co-design parecem predominar. 

Elizabeth Sanders está entre os autores que têm refletido sobre esta evolução, e a in-

terpretação que propõe é revista neste capítulo. No final inclui-se ainda um aponta-

mento sobre o contexto português, e o tipo de investigação relacionada com este tema 

realizada na última década. 

 Depois de traçadas as origens do design participativo e a evolução da partici-

pação no design, o terceiro capítulo centra-se em algumas questões que parecem parti-

cularmente problemáticas quando se explora a participação no design a partir das 

tecnologias da informação e comunicação. São questões aparentemente herdadas da 
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parte mais tecnológica do design participativo, vindas da área de investigação da inte-

ração humano-computador, e também da parte mais política, da predisposição demo-

cratizante do design participativo. É revista a situação do enfoque do design no 

utilizador, com especial destaque para as perspetivas de Don Norman e de Elizabeth 

Sanders. Observam-se ainda os aspetos políticos e as questões da partilha de poder 

entre os designers e os participantes nos projetos, incluindo a importância dada à par-

ticipação na criação e na tomada de decisões. 

 No final da primeira parte apresentam-se dois exemplos de plataformas online, 

concebidas para a participação em projetos de design. As descrições das plataformas 

OpenIDEO e Owela, incluídas no capítulo quatro, pretendem mostrar que tipo de fer-

ramentas de comunicação digitais podem ser concebidas, programadas, desenhadas e 

utilizadas para a participação no design. Estas descrições apresentam também uma 

oportunidade de verificar como é que algumas das questões antes enunciadas passam 

da teoria para a prática.  

 Esta primeira parte do trabalho procura assim explorar alguns dos aspetos mais 

salientes da discussão acerca da participação nos processos criativos do design. Conta-

se que esta exploração permita evidenciar a crescente valorização da inclusão de indi-

víduos não designers nos processos criativos, tanto nos discursos teóricos, quanto nos 

discursos associados à prática do design. Espera-se também que permita dispor uma 

caracterização adequada da participação no design nos dias de hoje, considerando a 

mediação pelas tecnologias da informação e comunicação.  

 

 

 

 

 

	





 

 

 

 

 

PARTE I . CAPÍTULO 1 . 

DISCURSOS DO DESIGN ATUAL 

		

Atualmente, nos discursos desenvolvidos em torno do design e do seu lugar na 

definição do presente e do futuro próximo, a abertura do processo criativo, com a 

chamada de mais intervenientes nas várias etapas da criação, parece ser defendida não 

só na vertente mais teórica e académica do design, mas também nas vertentes da práti-

ca profissional. Na maioria destes discursos não está patente um movimento de mu-

dança radical na disciplina do design, mas antes a necessidade de uma atitude mais 

reflexiva e cuidadosa. Esta atitude parece estar em consonância não só com o manifes-

to composicionista de Bruno Latour (2010), mencionado na introdução, mas também 

com a seguinte observação de Lucy Suchman (2011, p. 16): «a responsible practice is 

one characterized by humility rather than hubris, aspiring not to massive change or 

discontinuous innovation but to modest interventions within ongoing, continually 

shifting and unfolding, landscapes of transformation». 

No seu manifesto, Latour começa por justificar o formato escolhido, admitindo 

que, se por um lado o tempo dos manifestos parece já ter passado, por outro continua 

a revelar utilidade. Neste caso em particular, diz que pode explicitar, ou manifestar, 

uma alteração, ao mesmo tempo subtil e radical, na definição de progresso, do modo 

de avançar e alcançar novas perspetivas. Não se trata de reclamar avanços maiores e 

mais rápidos, é antes uma chamada de atenção, para parar de progredir de forma idên-

tica ao que tem acontecido até ao momento.  

No design dir-se-ia que o tempo dos manifestos nunca passou, e quem reflete e 

escreve sobre design hoje, parece continuar a rever-se e a encontrar utilidade no for-
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mato.1 Começando pelo The Arts and Crafts of Today de William Morris,2 passando 

pelo Bauhaus Manifesto de Walter Gropius,3 o First Things First de Ken Garland,4 o 

Ten Principles for Good Design de Dieter Rams,5 e outros, chega-se ao Incomplete 

Manifesto for Growth de Bruce Mau, escrito em 1998,6 que dez anos mais tarde resul-

tou no projeto Manifesto, com exposições, conferências, debates, um livro (e alguma 

polémica): «It brings together under one roof the personal manifestos of some of to-

day’s smartest and most renowned international designers».7 

Em sintonia com este projeto de Mau, nos últimos anos, a publicação de novos 

manifestos parece ter ganho um ímpeto acrescido e um lugar relevante nos discursos 

em torno da disciplina. Por vezes os novos manifestos são na realidade reedições de 

manifestos anteriores, com o First Things First, de 1964, (Fig. 1.1) a assumir particu-

lar protagonismo ao ser reescrito e divulgado em 1999 e novamente em 2014. José 

Bártolo (2015, p. 46) menciona a importância de um artigo de Andrew Howard, pu-

blicado na revista Eye em 1994, intitulado There is such a thing as society, na recupe-

ração do referido manifesto. O reconhecimento, no virar do milénio, do valor e 

atualidade dos princípios críticos do texto original, iniciou com o artigo de Howard e 

culminou com uma reedição do manifesto no último ano do século XX, First Things 

First Manifesto 2000.8 E em 2014 surgiu a terceira edição deste manifesto, desta vez 

																																																								
1 Algumas listas para referência: http://backspace.com/notes/2009/07/design-manifestos.php  
http://blog.redbubble.com/2013/10/11-design-manifestos-you-must-read-today/  (02/06/2016) 
2 «Delivery: 30th October 1889 as the presidential address to the Applied Art Section of the National 
Association for the Advancement of Art at a meeting held in Queen Street Hall, Edinburgh. Publica-
tion: Art and Its Producers, and The Arts and Crafts of To-day: Two Addresses Delivered Before the 
National Association for the Advancement of Art, Longmans & Co., London, 1901» 
 https://www.marxists.org/archive/morris/works/1889/today.htm  (02/06/2016) 
3 http://bauhaus-online.de/en/atlas/das-bauhaus/idee/manifest  (02/06/2016) 
4 No website do designer inglês Ken Garland pode ler-se como legenda da imagem do manifesto: 
«Written and proclaimed at the Institute of Contemporary Arts on an evening in December 1963, the 
manifesto was published in January 1964.» http://www.kengarland.co.uk/KG-published-writing/first-
things-first  (02/06/2016) 
5 https://www.vitsoe.com/gb/about/good-design  (02/06/2016) 
6 http://umcf.umn.edu/events/past/04nov-manifesto.pdf  
http://www.fastcompany.com/41082/incomplete-manifesto-growth  (02/06/2016) 
7 http://www.manifestoproject.it/about-2/  (02/06/2016)	
8 «The 2000 manifesto was signed by a group of 33 figures from the international graphic design com-
munity, many of them well known, and simultaneously published in Adbusters (Canada), Emigre (Issue 
51) and AIGA Journal of Graphic Design (United States), Eye magazine no. 33 vol. 8, Autumn 1999, 
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adaptado à era digital – permaneceu, durante cerca de dois anos, com subscrição aber-

ta e recolheu mais de 1.600 assinaturas.9 

 

Manifesto	First	Things	First	

 

											Figura	1.1	–	Imagem	do	manifesto	original,		Garland	(1964).	

 

O principal autor do manifesto original, Ken Garland, num contributo para a 

edição de 2012 do projeto Manifesto, em Barcelona, assumiu uma posição mais conci-

liadora, reconhecendo a importância dos clientes no seu trabalho de designer e des-

montando a relação de oposição designer/cliente. Num texto manuscrito de três 
																																																																																																																																																															
Blueprint (Britain) and Items (Netherlands). The manifesto was subsequently published in many other 
magazines and books around the world, sometimes in translation.» 
 https://en.wikipedia.org/wiki/First_Things_First_2000_manifesto  (02/06/2016) 
 
9 «First Things First 2014 has been covered in Eye, Design Week, Creative Bloq,FastCo.Exist, the In-
ternational Council of Design, Occupy.com, Attending.io, and Monográfica (in Spanish).» 
 http://firstthingsfirst2014.org/ (02/06/2016)	
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páginas, intitulado Last Things Last, pode ler-se «So they are – they must be – our 

partners. Let’s make the best of it, shall we?».10 

 Em Portugal, no meio dos efeitos da recente crise económica, surge o Manifes-

to para o Design Português, publicado na revista online Artecapital, a 07 de Outubro 

de 2012, redigido por José Bártolo e subscrito por 24 designers, professores de design 

e críticos de design.11 Nele são defendidos os valores da democracia participativa, que 

«devem ser, de forma permanente e ativa, enunciados, renovados e praticados». A 

atual situação cultural, social, política e económica do país é repudiada, para defender 

«uma maior e mais efetiva responsabilização coletiva − dos governantes e dos gover-

nados – e a procura de formas alternativas de fazer política, de fazer cultura, de fazer 

negócios e de fazer design». É igualmente rejeitada «a ditadura do financeiro», em 

prol da «defesa de valores fundamentais, de respeito pelo trabalho, de equidade, de 

pluralismo, de participação, de liberdade.» O design é visto como «como uma forma 

de produção social, e não como ato isolado de criatividade» e é defendida «a consci-

encialização dos designers para uma compreensão do projeto enquanto realização de 

uma ação socialmente eficaz.» No mesmo texto é dito que «o design deve ter 

uma agenda que resulte da discussão dos valores, da discussão acerca da utilidade e 

da eficácia da disciplina, conseguida de forma alargada e em mais do que um fórum: 

no movimento associativo; nas escolas; nas empresas de design; nos meios de comu-

nicação social» e que essa agenda deve ser «capaz de posicionar o design português, 

de forma clara, objetiva e pragmática, perante questões sociais, políticas, culturais, 

económicas, tecnológicas e éticas que afetam o país e os cidadãos.» Há também um 

apelo «a uma maior politização da prática do design, a uma maior interferência dos 

designers na programação cultural e social, a uma maior consciencialização dos de-

signers do seu papel produtivo.» 

																																																								
10 No website do projeto Manifesto estão imagens deste texto manuscrito de Garland. 
http://www.manifestoproject.it/category/debate/  (02/06/2016) 
11 Manifesto subscrito por: Alejandra Jaña; Ana Rainha; António Modesto; Aurelindo Jaime Ceia; Car-
los Guerreiro; Eduardo Aires; Emanuel Barbosa; Joana Bertholo; João Alves Marrucho; João Bicker; 
João Martino; José Bártolo; José Carlos Mendes; Luís Alvoeiro; Luísa Barreto; Marco Balesteros; Mar-
co Reixa; Mário Moura; Nuno Coelho; Pedro Marques; Sofia Gonçalves; Vera Tavares; Valdemar La-
mego; Victor M Almeida. 
 http://www.artecapital.net/estado-da-arte-28-coletivo-manifesto-para-o-design-portugues  (02/06/2016)	
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A acompanhar a publicação deste manifesto na Artecapital, foi também criada 

uma página na rede social Facebook, onde é declarado: «Este Manifesto não pretende 

impor ideias, princípios ou valores, antes alargar o campo do debate sobre o design 

português, tornando-o mais plural, crítico e consequente. Mais do que expressar uma 

visão corporativa, visa uma reflexão sobre a prática da cidadania. Não é um documen-

to teórico, é uma tomada de posição que, acreditamos, dará lugar a uma comunidade 

de acção.»12 

Nesta página de Facebook do Manifesto do Design Português, António Sena 

da Silva é citado, crê-se que como uma fonte de inspiração: 

«1.1 Não se orientem por perspectivas pessimistas ou de vistas curtas, invo-

cando, por exemplo, que “o óptimo é inimigo do bom”... 

1.2 Procure confirmar se os seus propósitos e preocupações são realmente úteis 

para todas as pessoas envolvidas no projecto utentes/destinatários, parceiros de traba-

lho, investidores e vizinhos. (...) 

2.8 Em Design, não acredite no êxito individual. O êxito depende sempre da 

eficácia do trabalho de equipa. (...) 

2.12 Conforme as circunstâncias, o discurso pode ser: entusiasta, agressivo, in-

cidioso, frio, persuasivo, subversivo ou irónico. Temos de estar atentos – permanen-

temente – às relações dos nossos interlocutores, aptos a explorar sintomas de adesão 

ou a corrigir o rumo em função dos objectivos ambiciosos que referimos no ponto 

um.» 

Este texto de Sena da Silva fecha o livro Design em Aberto, editado pelo Cen-

tro Português de Design em 1993.13 Os excertos citados têm um enfoque na conside-

ração pelas partes interessadas dos projetos de design, pelo valor do trabalho em 

equipa e pela importância da atenção aos discursos e às influências que encerram.  

																																																								
12 Numa das primeiras publicações desta página pode ler-se que «Gostar da página equivale (informal-
mente) a subscrever o Manifesto» e que «Em menos de 24 horas mais de 700 pessoas subscreveram o 
Manifesto para o Design Português.» Entretanto a página conta com mais de dois mil likes, mas não 
tem novas publicações desde Fevereiro de 2013. 
https://www.facebook.com/ManifestoParaODesignPortugues/timeline?ref=page_internal  (10/06/2016) 
13 Na respetiva introdução Sena da Silva refere que a origem do texto está numa conferência apresenta-
da em 1985, no Congresso da Organização Europeia para a Qualidade, sobre a implantação dos Pro-
gramas de Garantia de Qualidade na Indústria Transformadora, e que, passados oito anos, ao reler o 
texto e substituindo a palavra qualidade por design para a qualidade, ou até mesmo só por design, en-
controu relevância no conteúdo do texto, «aplicável a quaisquer situações em que o trabalho colectivo 
seja preponderante». (Sena da Silva, 1993, p. 248)	
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Regressando ao panorama internacional: numa perspetiva diferente, mas tam-

bém designada de «espécie de manifesto», Anthony Dunne e Fiona Raby querem 

mostrar o entendimento que têm do design que praticam, e de como o ensinam, face 

ao design mais tradicional. Resumem-no numa lista com dois lados, simplesmente 

intitulada a/b (Fig. 1.2), que apresentam no seu website como um work in progress, 

com a data de 2009,14 e incluem no início do livro Speculative Everything, de 2013.  

 

Lista	a/b		

 

           Figura	1.2	–	Manifesto	de	Anthony	Dunne	e	Fiona	Raby.	

	

																																																								
14 «We are currently working on a text called a/b that elaborates on, and develops this list. It's a sort of 
a manifesto that positions what we do in relation to how most people understand design.» 
http://www.dunneandraby.co.uk/content/projects/476/0  (02/06/2016)	
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No Eyeo Festival de 2012, Paola Antonelli15 falou de um novo tipo de design, 

um design crítico, em contraste com o old fashion design. Na exploração do tema re-

feriu esta lista de Dunne e Raby, como orientação para a definição do novo design. 

Durante a apresentação mostrou vários exemplos recolhidos de exposições que orga-

nizou no Museum of Modern Art (MoMA), sobre design e evolução científica e tec-

nológica, entre elas Design and the Elastic Mind, em 2008, e Talk to Me: Design and 

the Communication between People and Objects, em 2011. Posteriormente organizou 

também This Is for Everyone: Design Experiments for the Common Good, em 2015.16 

Sobre esta última, numa página de introdução do website do MoMA pode ler-se: 

«This exhibition takes its title from the Twitter message that British computer scientist 

Tim Berners-Lee (inventor of the World Wide Web) used to light up the stadium at the 

2012 London Olympics opening ceremonies. His buoyant tweet highlighted the way 

that the Internet – perhaps the most radical social design experiment of the last quar-

ter century – has created limitless possibilities for the discovery, sharing, and expan-

sion of knowledge and information. As we revel in this abundant possibility, we 

sometimes forget that new technologies are not inherently democratic. Is design in the 

digital age – so often simply assumed to be for the greater good – truly for every-

one?»17  

Anne-Marie Willis, num texto de 2013 intitulado Thinking Design Beyond Sin-

gularity, opta por observar o modo como muitos designers falam do design nos jor-

nais, nas revistas, em eventos e até no ensino. Diz que muitas vezes demonstram um 

entendimento redutor da disciplina: não se trata apenas de conceber produtos e servi-

ços, mas antes de conceder a totalidade do mundo artificial que habitamos: «From the 

gleaming surfaces, prestige products and finely honed materials featured throughout 

architectural magazines, to reductively diagrammed versions of “design thinking”, to 

techno-fixes and checklists for “delivering sustainability” – what disappears from 

view is the ubiquitous, inescapable, designed nature of everyday reality and its over-

																																																								
15 https://vimeo.com/44467955 (08/06/2016) 
16 http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2008/elasticmind/ 
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2011/talktome/ 
http://www.moma.org/explore/inside_out/tag/this-is-for-everyone-design-experiments-for-the-
common-good; http://www.moma.org/visit/calendar/exhibitions/1555  (08/06/2016) 
17 http://www.moma.org/calendar/exhibitions/1501?locale=en   (08/06/2016) 
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whelming propensity towards the unsustainable – a deep structural and structuring 

condition to which designers have unwittingly contributed.» A autora conclui que, na 

falta de uma teoria global sobre o design do mundo, o discurso dos designers fixa-se 

nas particularidades.  

No dizer de Willis (2013), nem o design visto como um processo estético, nem 

o design visto como processo instrumental, podem dar conta da complexidade e om-

nipresença do design, do seu potencial e dos seus perigos. O discurso sobre a ubiqui-

dade do design surge usualmente associado à importância que se quer dar ao trabalho 

dos designers, mas segundo a autora essa ubiquidade pode ser entendida como um si-

nal de que o design se tornou viral e de que já está para além do controlo dos desig-

ners. Principalmente os objetos mais inovadores, saídos das novas tecnologias, 

parecem ter uma propensão para a replicação e a mutação em versões cada vez mais 

eficientes de si mesmos (mais rápidas, mais pequenas, mais baratas), sem que seja ne-

cessária uma intervenção de fundo do design. Há que considerar o que acontece às 

coisas depois de serem criadas e largadas no mundo; ganham vida própria, têm impac-

to sobre as outras coisas que encontram e sobre as pessoas, os seus modos de ser e de 

fazer. A autora cita uma visão mais modesta do design apresentada por Bruno Latour 

na sessão de abertura da conferência anual da Design History Society de 2008:18 num 

mundo onde tanto os humanos como os objetos têm capacidade de ação e estão inter-

ligados por associações em redes, os designers são apenas redesigners, modificadores, 

que experimentam e reparam. Não têm o papel preponderante de criadores, construto-

res, fundadores. Willis (2013) termina o seu artigo defendendo que o modelo de de-

sign necessário para fazer face aos desafios e a incerteza do futuro global não está 

nem no designer enquanto indivíduo criador, nem no designer enquanto operador das 

tecnologias de inteligência artificial. Diz ainda que agora, mais do que nunca, os de-

signers devem ser educados para um pensamento rigoroso, crítico e reflexivo, que vá 

além do corrente entusiasmo pelo design thinking.19 

																																																								
18 Latour, B. (2009) A Cautious Prometheus? A Few Steps Toward a Philosophy of Design (with Spe-
cial Attention to Peter Sloterdijk) 
19 «The notion of design as a “way of thinking” in the sciences can be traced to Herbert A. Simon's 
1969 book The Sciences of the Artificial, and in design engineering to Robert McKim's 1973 
book Experiences in Visual Thinking. Peter Rowe's 1987 book Design Thinking, which described 
methods and approaches used by architects and urban planners, was a significant early usage of the 
term in the design research literature. Rolf Faste expanded on McKim's work at Stanford University in 
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 Apesar de se encontrar fragilidades na teorização do design face à complexi-

dade dos desafios que se lhe colocam, há que reconhecer o acréscimo de estudos e pu-

blicações científicas nos últimos anos. Na apresentação da conferência internacional 

da Design Research Society, realizada em Lisboa em Novembro de 2006, o presidente 

Nigel Cross destacou precisamente o aumento na quantidade de grandes conferências 

organizadas com regularidade e na publicação de periódicos científicos dedicados ao 

design. Os primeiros jornais científicos publicados – o Design Studies a partir de 1979 

e o Design Issues a partir de 1984 – são, até hoje, referências incontornáveis nos estu-

dos da disciplina.20 Mas desde então foram surgindo outras publicações, primeiro em 

formato impresso e depois também em formato digital, muitas delas dedicadas a áreas 

específicas do design. Entre outras, podem nomear-se She Ji: The Journal of Design, 

Economics, and Innovation; International Journal of Design; Design Philosophy Pa-

pers; CoDesign – International Journal of CoCreation in Design and the Arts; Jour-

nal of Design and Science.21  

A expansão da Internet, para além de favorecer a publicação e disseminação de 

revistas e jornais científicos online, também tem propiciado a criação de vários grupos 

de discussão, gerando meios de comunicação menos formais entre aqueles que pen-

sam e escrevem sobre design, como por exemplo o The Design Observer Group.22 A 

proliferação de fóruns e de temas em debate é claramente benéfica ao avanço da dis-

ciplina, mas também conduz a uma fragmentação, que dificulta a afirmação de ten-

dências agregadoras na disciplina. Victor Margolin (2007) defende que os designers, 

enquanto classe profissional, poderiam (e deveriam) ter uma voz mais ativa na discus-

são de muitas questões sociais, mas tal não acontece porque não têm conseguido defi-

																																																																																																																																																															
the 1980s and 1990s, teaching “design thinking as a method of creative action”. Design thinking was 
adapted for business purposes by Faste's Stanford colleague David M. Kelley, who founded IDEO in 
1991. Richard Buchanan's 1992 article “Wicked Problems in Design Thinking” expressed a broader 
view of design thinking as addressing intractable human concerns through design.» 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Design_thinking  (20/06/2016) 
20 Design Studies: The Interdisciplinary Journal of Design, http://www.journals.elsevier.com/design-
studies ; Design Issues, http://www.mitpressjournals.org/loi/desi  (10/06/2016) 
21 http://www.journals.elsevier.com/she-ji-the-journal-of-design-economics-and-innovation/ 
http://www.ijdesign.org/ojs/index.php/IJDesign/   
http://www.tandfonline.com/toc/rfdp20/current 
http://www.tandfonline.com/toc/ncdn20/current 
http://jods.mitpress.mit.edu/  (10/06/2016)	
22 http://designobserver.com/  (10/06/2016) 



CAPÍTULO 1 . 

	34 

nir um discurso sólido e claro sobre o que deveria mudar e como essa mudança pode-

ria acontecer. Diz ainda que os designers estão entre os que podem dar um contributo 

mais significativo para a construção de um mundo melhor, não só pelo propósito do 

seu trabalho, mas também pela natureza pluridisciplinar e conciliadora da disciplina, 

situada na intersecção de várias áreas de conhecimento. 

Max Bruinsma (2005) também defende que na conjetura atual os designers po-

dem assumir um papel social de particular destaque: por intervirem nos meios de co-

municação digitais, ganham responsabilidades acrescidas, para além de responderem 

às solicitações dos clientes, podem assumir um lugar mais ativo na sociedade em ge-

ral, dando voz a causas coletivas relevantes. Segundo Bruinsma, os designers podem 

agir como catalisadores na sociedade organizada em torno dos média digitais, fomen-

tando o pensamento, a discussão e a ação  sobre as questões mais prementes, que po-

dem ir desde o aquecimento global, a qualquer assunto de uma comunidade local. Para 

não perder a sua força cultural é essencial que o design consiga um equilíbrio entre o 

seu pendor comercial e o apelo da responsabilidade social,23 mesmo que para isso te-

nha que agir à margem dos modelos instituídos e procurar parcerias com outras áreas 

disciplinares. 

 Com uma postura algo semelhante, ligada ao impacto das tecnologias digitais, 

encontra-se John Thackara (2005) – no seu livro In the Bubble, Designing in a Com-

plex World, coloca o design num lugar privilegiado para abordar os problemas sociais 

ligados à crescente dependência tecnológica. Mas deixa a ressalva: «We’re filling up 

the world with amazing devices and systems – on top of the natural and human ones 

that were already here – only to discover that these complex systems seem to be out of 

control: too complex to understand, let alone to shape, or redirect. (…) We cannot 

stop tech, and there’s no reason why we should. It’s useful. But we need to change the 

innovation agenda in such a way that people come before tech.» (Thackara, 2005, p.1) 

																																																								
23 Na introdução ao livro Citizen Designer, o editor Steven Heller (2003) escreve: «Milton Glaser often 
says: “Good design is good citizenship”. (...) if good design (regardless of style or mannerism) adds 
value to society, by either pushing the cultural envelope or maintaining the status quo at a high level, 
then design and citizenship must go hand in hand. (...) A designer must be professionally, culturally, 
and socially responsible for the impact his or her design has on the citizenry. Indeed, every good citizen 
must understand that his or her respective actions will have reactions. All individual acts, including the 
creation and manufacture of design for a client, exert impact on others.» 
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O mesmo autor, na introdução de outro livro, a propósito da corrente crise am-

biental, reconhece o papel negativo do design, colocando-o na origem de alguns dos 

problemas. No início de Designers, Visionaires and Other Stories, começa por per-

guntar: «Are designers guilty of killing the planet? Eighty percent of the environmen-

tal impact of the products and buildings that surround us is determined at the design 

stage, after all.»24 Como resposta avança três possibilidades para os designers: a de 

entrar em argumentação, a de sustentar a culpa, ou a de contribuir para a solução. De-

fende a última opção, encontrando na crise ambiental grandes oportunidades de traba-

lho para os designers – na transformação dos fluxos de recursos materiais e 

energéticos, e no redesign das estruturas, das instituições e dos processos que susten-

tam a sociedade e respetiva economia. Mas sublinha a importância de fazer este traba-

lho em processo de co-design com as pessoas diretamente afetadas pelo design: «co-

design of daily life with the people who are living it».25 

Com preocupações semelhantes, Bruce Mau questiona: «Whether we realize it 

or not, we live in a designed world. The question is: will this be a design for destruc-

tion or for a sustainable new world that we can safely hand down to our children and 

our children’s children?»26 A pergunta está na apresentação do projeto Massive 

Change: The Future of Global Design, começado há pouco mais de uma década por 

iniciativa de Mau e do Institute without Boundaries (IwB),27 em continuidade com o 

já referido The Incomplete Manifesto for Growth. Reflete uma preocupação generali-

zada com a insustentabilidade dos modos de vida atuais e assume o protagonismo e a 

responsabilidade do design, tanto na situação atual de crise e ruptura, como na defini-

ção de soluções que contribuam para viabilizar o futuro. A exposição Massive Chan-

ge, depois da primeira exibição, na Vancouver Art Gallery, passou por  outros locais, 

foi publicado um livro, e deu origem à Massive Change Network, até hoje ativa, com 

organização de palestras, workshops, exposições e a publicação regular de uma news-

letter.28 Tem por objetivo alterar a expectativa de bem-estar generalizado da humani-

																																																								
24 In Chapman e Gant (Eds.) (2007, p. xvi)  
25 Ibidem, p. xvii. 
26 http://www.brucemaudesign.com/work?project_id=24  (10/06/2016)	
27 http://institutewithoutboundaries.ca/  (10/06/2016) 
28 http://www.massivechangenetwork.com/#welcome  (10/06/2016) 
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dade, fazendo-a passar de uma utopia ambiciosa a um projeto de design, prático e 

concretizável.  

 Em consonância, Margolin (2007) na continuação do texto acima referido, De-

sign, the future and the human spirit, diz que se os designers são responsáveis pela 

conceção dos produtos e serviços do quotidiano e se essa miríade de objetos não me-

lhora e afirma o potencial da vida humana, então os designers também são responsá-

veis pelo danos causados. Na conclusão deixa o apelo: «We need to foreground the 

question of how to create an ethics of designing that can suggest humanly satisfying 

direction for future work.»29 (Margolin, 2007, p. 15) 

Voltando a Portugal, as explorações mais atentas à teorização e aos discursos 

sobre design atual,  o design do futuro, e o futuro do design, parecem ter um lugar pri-

vilegiado na bienal da ExperimentaDesign, organizada desde 199930 – não só nas ex-

posições e respetivos catálogos, mas também nas OpenTalks e nas Conferências de 

Lisboa. Pontualmente também têm lugar em conferências organizadas em instituições 

de ensino superior dedicadas ao design, como é o caso de algumas das Personal Views 

na ESAD de Matosinhos,31 e outras conferências ou seminários organizados nas Fa-

culdades e nas Escolas Superiores com cursos de design. O congresso Use(r), organi-

zado pelo Centro Português de Design em 2003, merece destaque pelos intervenientes 

e pela dimensão que assumiu na altura.32 Também se podem apontar algumas das ex-

posições, e respetivos catálogos, conferências e debates organizados pelo MUDE – 

Museu do Design e da Moda, desde a sua inauguração em 2009.33 A realização do 

																																																								
29 Vários autores têm escrito sobre «humanly satisfying direction for future work» – entre os citados 
nesta tese estão Ezio Manzini (2008; 2015), que fala sobre design para a sustentabilidade e a inovação 
social; Donald Norman (2007; 2011) sobre conceber as coisas do futuro e viver com a complexidade, 
defendendo a importância do design na mediação entre as pessoas e os dispositivos tecnológicos; ou 
Anthony Dunne e Fiona Raby (2013) que escrevem sobre design, especulação e futurologia.  
30 O website arquivado da primeira edição, tem esta introdução: «experimentadesign99 foi o primeiro 
grande evento realizado em Portugal dedicado à cultura do Design. Organizado pela Associação Expe-
rimenta, reuniu em Lisboa entre 12 de Setembro e 16 de Outubro de 1999 mais de 150 participantes 
nacionais e estrangeiros. As exposições, conferências, workshops, um ciclo de cinema e um evento	
mixmédia criaram uma nova plataforma de reflexão sobre a Cultura do Design.» 
http://www.experimentadesign.pt/1999/exdph.html  (04/06/2016) 
31 Organizadas em 6 séries, realizadas durante uma década, entre 2003 e 2013, incluíram designers de 
relevo no panorama nacional e internacional: http://www.esad.pt/pt/feeds/personal-views  (04/06/2016) 
32 O congresso Use(r) voltará a ser mencionado próximo capítulo. 
33 As exposições, catálogos, conferências e debates estão referenciados em  http://www.mude.pt 
(04/06/2016) 
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Ano do Design Português, entre 2014 e 2015, por iniciativa da Secretaria de Estado da 

Cultura e do Ministério da Economia, constituiu uma oportunidade acrescida de refle-

xão sobre o estado do design em Portugal, com uma programação diversificada de ex-

posições, conferências e publicações (impressas e online).34 

No panorama das publicações de livros e revistas científicas mais recentes, há a 

assinalar a edição da Revista de Comunicação e Linguagens dedicada ao Design, or-

ganizada por José Bártolo, em 2010, e a partir do ano seguinte a publicação da revista 

PLI Arte&Design.35 Em 2014, a publicação do livro Design et al., coordenado por 

Emílio Távora Vilar, com textos de Eduardo Aires, Francisco Providência, Heitor Al-

velos, José Bártolo, Maria Teresa Cruz, Mário Moura, Paulo Parra, Vasco Branco, 

Victor M. Almeida. Nos meios online, podem destacar-se o Modes of Criticism, edita-

do por Francisco Laranjo, The Ressabiator, de Mário Moura, ou ainda o Reactor, de 

José Bártolo.36 

 Os centros de investigação dedicados ao design não são muitos, mas têm um 

papel importante na definição e afirmação do discurso do design português. Entre os 

mais proeminentes estão o ID+ – Instituto de Investigação em Design, Media e Cultu-

ra, que reúne o Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro e a 

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; e o CIAUD – Centro de Investi-

gação em Arquitetura, Urbanismo e Design, da Faculdade de Arquitetura da Universi-

dade de Lisboa.37  

																																																								
34 A página da web do Ano do Design Português reúne informação detalhada sobre a programação e 
inclui também uma apresentação da iniciativa pela comissária Guta Moura Guedes: «O Ano do Design 
Português 2014/15 foi entendido desde o inicio como uma ocasião catalisadora de acções e projectos 
que ultrapassam o seu próprio período temporal. Nesse sentido o site integra a Programação Oficial e é, 
também, uma plataforma participativa que vai possibilitar um mapeamento do design português, dentro 
e fora do território nacional. Este mapeamento, que se pretende dinâmico na sua construção e integra-
dor na sua amplitude, é um projecto em rede de promoção do design e dos designers portugueses e de 
construção de um arquivo e uma base de conhecimento catalisadora. Levará o seu tempo a estar termi-
nado, e terá, dado o grande desenvolvimento da disciplina, de ser constantemente actualizado. Consti-
tui-se, sem dúvida, como a primeira grande base de dados e grande montra do design nacional.» 
http://www.designportugues.pt/pt/design-portugues (04/06/2016) 
35 http://www.esad.pt/pt/feeds/pli-arte-design-lancamento-da-revista  (04/06/2016) 
36 Modes of Criticism: http://modesofcriticism.org/ 
The Ressabiator: https://ressabiator.wordpress.com/  
As publicações do Reactor terminam em Novembro de 2013,  ahttps://reactorblogue.wordpress.com/ 
(05/06/2016)	
37 http://www.idmais.org/pt-pt/ ; http://ciaud.fa.utl.pt/index.php/pt/  (04/06/2016) 
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Nos discursos portugueses do design atual, não se conseguem identificar linhas 

diferenciadoras que se destaquem dos contextos europeu e norte-americano. Os temas 

perseguidos parecem seguir as tendências globais: a sustentabilidade, a inclusividade, 

a inovação social, a inovação tecnológica.38 

Numa aproximação às resoluções destas tendências globais, a seguir identifi-

cam-se três propostas recentes de abordagens ao design, diferenciadoras, com os olhos 

postos nos wicked problems, e nas soluções, do presente e do futuro. São elas o Tran-

sition Design, da Carnegie Mellon School of Design, o Advanced Design, do Politec-

nico di Milano, e o DesignX, de um conjunto de professores e designers, onde se 

incluem Donald Norman e Ken Friedman. 

 

TRANSITION DESIGN (Carnegie Mellon University) 

 O conceito de Transition Design provém da tese de doutoramento de Gideon 

Kossoff (2011) e tem sido trabalhado também por Terry Irwin (2015) e Cameron 

Tonkinwise, no processo de adaptação pela Carnegie Mellon School of Design, desde 

2012. Foi apresentado na AIGA Design Conference de 2013, e deu origem a um pro-

grama de formação iniciado no Outono de 2014, que não pretende ser exclusivo da 

Carnegie Mellon University. Como é referido na página de apresentação: «it is pre-

sented as an open source concept and an invitation for engagement and co-evolution 

with educators, researchers and practitioners from design and related disciplines».39 

A esta data apresentam como parceiros do programa de formação a Universidad de 

Palermo (Buenos Aires), o Shumacher College da Plymouth University, e o EINA – 

Centre Universitari de Disseny i Art da Universitat Autònoma de Barcelona. 

Transition Design é o termo usado para descrever as mudanças sociais, ao ní-

vel dos sistemas, introduzidas pelo design, tendo em vista um futuro mais sustentável. 

Os designers da transição utilizarão as ferramentas e os processos de design para re-

criar estilos de vida e desenvolver as infraestruturas, as políticas, os recursos energéti-

																																																								
38 No CIAUD identificam como linhas de investigação transversais a investigação no projeto, a susten-
tabilidade, a ergonomia, acessibilidade e inclusividade, e a computação. Nos núcleos de investigação 
do ID+ surgem as palavras computação, comunicação, criação, média, estratégia e sustentabilidade, 
inovação social, design crítico, crescimento e prosperidade. 
39 http://transitiondesign.net/  (13/04/2015)	
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cos e os sistemas de alimentação, de saúde e de educação, para suportar o desenvol-

vimento de uma sociedade mais sustentável.  

Defendem a necessidade de mudança em todos os níveis da sociedade, para re-

solver os problemas das alterações climáticas, da perda de biodiversidade e do esgo-

tamento dos recursos naturais. A investigação no design de transição centra-se na ne-

necessidade de gerar um novo estilo de vida, apelidado de cosmopolitan localism, que 

tem por base a localização e a região, mas mantém uma consciência global por via do 

acesso e troca de informação e tecnologia. 

Na página de apresentação apontam os seguintes exemplos de projetos com fo-

co na transição: 

. conceção de sistemas de permuta que permitem a prestação de serviços por 

troca direta (Sharing Economies); 

· criação de plataformas de redes sociais localizadas, livres da captura de dados 

corporativa (Transition Towns); 

· experimentação, em grupos pequenos, de modos de vida com baixo consumo 

energético (LivingLabs); 

· intermediação entre inovações introduzidas pela comunidade e políticas de 

governo anacrónicas (DESIS); 

· criação de empreendimentos de grande escala, capazes de reverter os danos 

causados nas cidades mais afetadas pelas alterações climáticas (Urmadic University); 

· definição de sistemas de partilha de trabalho que libertem tempo para a pro-

dução local de alimentos. 

O design de transição assenta numa profunda compreensão da interconexão 

dos sistemas sociais e naturais e concebe soluções que tiram partido do poder da in-

terdependência e simbiose identificadas. Pretende explorar o papel do design na nego-

ciação entre a transição que a sociedade atual está a sofrer, e a transição que ainda 

precisa fazer. É uma proposta que se aproxima ao entendimento que Ezio Manzini 

(2015) tem da grande transição, referido na introdução deste trabalho – o de um cená-

rio em que o design pode assumir um papel preponderante, não só na resolução de 

problemas, mas também na formação de valores e construção de sentidos. 
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Alastair Fuad-Luke (2013) também se refere a práticas de transição no design, 

preocupado em resolver os wicked-problems. Depois de distinguir e relacionar design 

as consensus, design as dissensus e design as openness, refere-se a práticas de transi-

ção, para ativar designers, e para ativar utilizadores. 

 

 ADVANCED DESIGN (Politecnico di Milano)  

 A proposta do Advanced Design (ou Advancedesign) foi iniciada em 2010, no 

departamento INDACO – Industrial Design, delle Arti, della Comunicazione e della 

Moda, do Politecnico di Milano (atualmente designado Dipartimento di Design), de-

senvolvida por uma equipa de investigadores e professores coordenada por Flaviano 

Celaschi (2015, p. 3). O grupo identificou as raízes desta designação no campo prático 

de grandes empresas e de investigações realizadas por organizações governamentais, a 

partir do período posterior à II Grande Guerra. Neste contexto a palavra avançado foi, 

por muitos anos, explorada em ações de marketing e publicidade, ficando conotada 

com um sentido propagandístico e afastada do meio da investigação teórica. A ligação 

do termo à investigação dos processos de inovação em design é recente e, neste novo 

contexto, passa a assumir um novo significado. No prefácio do livro Advanced Design 

Cultures: Long-Term Perspectives and Continuous Innovation,40 a editora Manuela 

Celi (2015, p. v) escreve: «Creating AdvanceDesign means radically innovating but 

also innovating through unexplored routes through the involvement of users or imag-

ining plausible and unexpected scenarios.» 

A quinta conferência do International Forum of Design as a Process,41 organi-

zada pela Latin Network for the Development of Design Processes, foi dedicada ao 

tema Advanced Design. Na respetiva apresentação definem-no como um conjunto ar-

ticulado de processos de design que tenta dar forma a produtos e serviços destinados 

ao futuro. Os projetos podem ser orientados à produção de bens e serviços, que irão 

funcionar em  contextos complexos, que não estão necessariamente ligados a sectores 

																																																								
40 Este livro, publicado pela Springer em 2015, teve uma primeira edição em italiano: «This book, com-
pletely revised and partly rewritten, was originally published in Italian by Mc Graw Hill under the title 
AdvancedDesign. Visioni percorsi e strumenti per predisporsi all'innovazione continua. Milano, Italy, 
2010.» (Celi, 2015, p. iv) 
41 http://www.5thforumofdesign.com/  (11/12/2014)	
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específicos ou sistemas de produção já existentes, e muitas vezes não são solicitados 

por clientes específicos – são inovadores e incomuns, quando comparados com os 

bens e serviços produzidos para consumo imediato. O objetivo do Advanced Design é 

promover a inovação contínua e contribuir para a formação de novos produtores, no-

vos processos de produção, e novos mercados para propagar a inovação. No mesmo 

documento de apresentação lê-se também que muitas vezes o Advanced Design ignora 

as formas tradicionais de mediação entre os interesses mais comuns dos processos de 

design. O marketing, os aspetos financeiros, a distribuição, não assumem uma posição 

relevante nestes projetos. A mediação concentra-se entre os cientistas, os potenciais 

produtores e os potenciais destinatários do produto final. 

Celaschi (2015, p. 5) nomeia quatro fatores que caracterizam o contexto em 

que o design contemporâneo trabalha e as principais consequências sobre a aborda-

gem do design à inovação:  

· a complexidade – a visão não-linear dos fenómenos, o desequilíbrio perma-

nente dos fatores, a auto-organização e adaptabilidade dos sistemas – do conceito de 

design de produto, para os conceitos de design do sistema, e de design da experiência 

e de autotransformação;42  

· a aceleração – crise da inovação episódica e uma orientação para a inovação 

constante; 

· a mediação – o design como mediador direto entre necessidades distintas, 

como acesso direto às fontes do conhecimento e da experiência – crise das mediações 

tradicionais; 

· a sustentabilidade – crise no marketing e em todas as conspeções de curto 

prazo sobre a transformação de produtos e serviços. 

«The integration of these four factors determines a problem field which is 

completely new, full of new problems and just as many relevant opportunities to prove 

that the project culture can be, today more than ever, a relevant and effective answer 

to change.» (Celaschi, 2015, p. 5) 

 Continuando a descrição do contexto em que o design atual trabalha, Celaschi 

(2015, p. 6) sumariza as crises dos modelos clássicos de produção e reprodução verifi-

																																																								
42 Celaschi refere The Experience Economy de Pine & Gilmore (1999) 
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cáveis nos dias de hoje: a crise do paradigma do design como uma ação finita, que tem 

um começo, determinados recursos, e um fim; a crise da noção do designer versátil, 

capaz de assumir de forma eficaz e eficiente, e ao mesmo tempo, cada uma das fases 

de inovação, desde a ideação até à engenharia; a crise de todas as visões de curto pra-

zo da mudança e também a crise da visão do marketing orientada para o consumidor 

final. A resposta do design avançado assenta numa lógica de partilha de conhecimento 

e de coprodução de valor – a contribuição de todos para a inovação e para a criação de 

valor pode e deve ser reforçada. Isto é visto ao mesmo tempo como um problema e 

uma grande oportunidade para o design contemporâneo.  

 

DESIGNX (The Design Collaborative) 

O DesignX é proposto numa declaração redigida no final de 2014 por um grupo 

de designers e académicos conceituados, que se autonomearam The Design Collabo-

rative.43 Pela forma como é apresentada – uma declaração subscrita por um grupo de 

seis pessoas – esta é a proposta que mais se assemelha a um manifesto.  

A declaração DesignX: A Future Path for Design, começa com este parágrafo: 

«DesignX is a new, evidence-based approach for addressing many of the complex and 

serious problems facing the world today. It adds to and augments today's design 

methods, reformulating the role that design can play. Modern design has grown from 

a focus on products and services to a robust set of methods that is applicable to a 

wide range of societal issues. When combined with the knowledge and expertise of 

specialized disciplines, these design methods provide powerful ways to develop prac-

tical approaches to large, complex issues.»44 

Continuam dizendo que os principais desafios que a humanidade enfrenta hoje 

em dia envolvem sistemas complexos, de múltiplas questões e muitas partes interes-

sadas (stakeholders). São desafios que afetam um grande número de pessoas e insti-

tuições, e misturam as tecnologias, especialmente as da comunicação, da computação, 
																																																								
43 Assinam a declaração por ordem alfabética: Ken Friedman (Tongji University, College of Design and 
Innovation and Swinburne University Centre for Design Innovation), Yongqi Lou (Tongji), Don Nor-
man (University of California, San Diego, Design Lab), Pieter Jan Stappers (Delft University of Tech-
nology, Faculty of Industrial Design Engineering), Ena Voûte (Delft), and Patrick Whitney (Illinois 
Institute of Technology, Institute of Design). 
44 http://www.jnd.org/dn.mss/designx_a_future_pa.html  (24/04/2016)	
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e do transporte. Os sistemas de saúde, educação, urbanização e as questões ambien-

tais, de sustentabilidade, energia, economia, política, e do bem-estar geral – todos en-

cerram os desafios mencionados. 

O DesignX visa melhorar as ferramentas necessárias para ajudar as pessoas, as 

organizações e sociedades, no desenvolvimento dos sistemas e procedimentos que 

cuidem de grandes necessidades humanas e sociais. Tem por base o atributo da profis-

são de pensar fazendo, pensar pelo desenho, pelo esboço, pelo teste, e junta-lhe técni-

cas intensivas de observação, análises profundas da totalidade do sistema, e ciclos 

contínuos e iterativos de testes, reflexões e modificações. «Within academic institu-

tions, traditional disciplines analyze issues in depth. Design differs from these ap-

proaches. Instead of deep analysis, design leverages the knowledge of the many 

disciplines relevant to any issue in order to yield practical approaches that can help 

enhance current conditions. Design is a discipline of doing, applying its methods in 

areas that lack deep understanding but are in need of continual improvement. Design 

aims to be practical, always attempting to improve upon current conditions, even 

where full solutions cannot be achieved.»45  

O DesignX requer capacidades, conhecimentos e um vocabulário que permitam 

ao designer interagir de forma eficaz com todas as partes interessadas e com profis-

sionais de diversas áreas. No campo do design exploram-se múltiplas técnicas, algu-

mas baseadas na ciência, outras na experimentação, mas muito depende ainda das 

capacidades, sabedoria e criatividade dos designers. O DesignX requer mais técnicas 

que tenham sido testadas e verificadas, capazes de conduzir o design baseado na evi-

dência (evidence-based design). 

À pergunta «What is new?» Don Norman (2014) responde: «The fact that de-

signers are already involved in these issues strengthens our case. Yes, numerous de-

sign firms and design programs have tackled complex, messy problems. But we have 

no established mechanisms, no rigor, no history of the use of evidence-based methods. 

This is a general problem in the design community, where much of design work is 

driven by the skills and intuitions of designers. Even our cherished methods such as 

design reviews and critiques, and even the human-centered iterative methods that I 

																																																								
45 Ibidem 
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teach and use myself have minimal evidence that they are more effective than other 

methods. So what is new is the goal of codifying the approaches, of developing proce-

dures and methods that can be tested, so that for each method the strengths and 

weaknesses are well understood, including the situations where they might be effective 

as well as those where they are inappropriate.» 

Outros campos de estudo e ação já exploram perspetivas semelhantes sobre os 

problemas atuais e as melhores abordagens para os resolver, nomeadamente as ciên-

cias dos sistemas e as ciências dos serviços. Norman diz que estas e outras áreas já 

compreenderam as interações complexas entre múltiplas partes interessadas, a mistura 

de questões técnicas, políticas, sociais e culturais, bem como a necessidade de estabe-

lecer prioridades, a necessidade de ganhar a confiança e compreensão de todas as par-

tes envolvidas. O design pode e deve incorporar os resultados já atingidos nessas 

áreas, mas acrescenta: «Practitioners must always work beyond the understanding of 

science (…) for science never captures the elusive issues that always occur in prac-

tice, where the environmental factors, the particular biases and requirements of the 

multiple stakeholders, plus the unexpected events that continually occur in the world 

elude even the best scientific understanding.» (Norman, 2014) 

O DesignX também aponta problemas e propostas para a educação dos desig-

ners. Os autores dizem que as universidades estão focadas numa educação baseada em 

disciplinas, inadequada ao estudo dos problemas maiores e mais complexos, que en-

volvem várias áreas disciplinares – a tecnologia, a arte, as ciências sociais, a política e 

os negócios. Defendem novos modelos para o ensino, ainda parcialmente baseados 

nas competências disciplinares, mas com uma nova base nos problemas, em vez das 

disciplinas, onde especialistas e estudantes de diversas áreas possam trabalhar em con-

junto em questões específicas. 

Reforçando o formato e o tom de manifesto, a declaração termina com esta fra-

se: «We seek a radical reformation of design practice, education, and research. It is 

time for a new era of design activism.»46 

Noutro tom, e para procurar uma visão mais completa dos discursos do design 

atual, a seguir apresentam-se algumas perspetivas recolhidas de duas associações pro-

																																																								
46 Ibidem 
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fissionais de relevância internacional – a AIGA e a BEDA – e, no fim do capítulo, 

uma breve anotação sobre as associações profissionais portuguesas. 

Tanto os discursos da norte-americana AIGA: The Professional Association for 

Design, como da europeia BEDA: The Bureau of European Designs Associations, dão 

sinais da necessidade de redefinir aspetos da prática do design, de modo a fazer face 

às exigências atuais, que evolvem novas dimensões tecnológicas, sociais, económicas 

e ambientais. Na primeira destaca-se o projeto Designer of 2015 e na segunda o Pro-

fessional Design Practice Dossier publicado em 2014. 

	

AIGA (EUA) 

O projeto Designer of 2015 da AIGA teve início em 2006, em parceria com a 

empresa de software Adobe, com o intuito de definir o que é esperado de um designer 

na atualidade. Realizaram entrevistas, grupos de discussão, workshops e inquéritos, in-

cluindo 2.500 membros da AIGA e figuras influentes da teoria e do ensino do design.  

A conferência de design bienal da AIGA, realizada em Denver, Outubro de 

2007,47 constituiu mais uma oportunidade para discutir o projeto, tendo sido realizada 

uma sessão específica de perguntas e respostas com membros da Comissão da AIGA e 

da Adobe. Nessa conferência também foram realizadas entrevistas e inquéritos, cujos 

resultados confirmaram as diretrizes anteriormente assumidas. Entre elas a necessida-

de de definir um conjunto de princípios base para os designers de 2015; de apostar em 

competências que permitam o trabalho em ambientes cada vez mais interdisciplinares; 

																																																								
47 AIGA Design Conference 2007: «Designer of 2015, Joan Bodensteiner, director, customer market-
ing, Creative Pro business unit, Adobe; and Ric Grefé, executive director, AIGA. 
AIGA and Adobe Inc. have partnered in a systematic quest to understand what today’s clues reveal 
about the expectations for designers in the year 2015. Indications of what the future holds are evident 
among educators, students, design studio principals and business leaders—the very people who know 
how the challenges designers are asked to solve each day have changed dramatically over the past 20 
years. To prepare the designers of 2015, we must change the idealized and outdated perception of the 
“traditional” designer to create a new model for the design professionals of tomorrow. To this end, 
AIGA and Adobe have conducted surveys, assembled focus groups of leading design thinkers and edu-
cators, and conducted extensive interviews. The outcome will serve at least three purposes: for educa-
tors, it will help to refine the demands of the educational curriculum in preparing future professionals; 
for designers and corporations, it will assist in understanding the range of skill sets and organizational 
models for which they should be preparing today as they recruit new designers; and for developers 
creating tomorrow’s tools, it will result in product development efforts that improve the way designers 
work. Engage in the process of this work on the “next” designer and the future of the profession.» 
http://designconference2007.aiga.org/dc-affinity-session-presentations.html (04/03/2015) 
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de investir na investigação relacionada com os utilizadores; de desenvolver capacida-

des de trabalho em várias plataformas; de manter o foco na sustentabilidade e de ser 

capaz de comunicar eficazmente.  

Adicionalmente, em abril de 2008, foi realizado um inquérito online, através 

do website da AIGA, que conseguiu juntar mais de 1500 respostas. Os resultados, em 

conjunto com a informação anteriormente recolhida, foram usados para definir as 

competências e as tendências identificadas neste projeto. 

Relativamente às competências que enumeram para os designers de 2015,48 fa-

zem a ressalva de que dificilmente um só designer reunirá todas elas, mas um estúdio, 

ou um departamento de design, poderá fazê-lo. Apontam também a importância que 

este conjunto de competências pode ter na definição de programas educacionais ou no 

recrutamento de elementos para completar uma equipa de designers. As competências 

apontadas foram submetidas à consideração dos respondentes ao inquérito de 2008 e 

surgem listadas por ordem de importância atribuída. Começam por destacar a habili-

dade para dar resposta a problemas de comunicação, incluindo conhecimentos sobre 

hierarquia, tipografia, estética, composição e construção de imagens com significado; 

e a capacidade para identificar claramente o problema, investigar, analisar, criar solu-

ções, protótipos, testes com os utilizadores e avaliação dos resultados. Destacam ainda 

o entendimento alargado de questões relacionadas com o contexto cognitivo, social, 

cultural, tecnológico e económico do design, e também o conhecimento atualizado 

sobre ferramentas e tecnologias. Outras competências apontam para a flexibilidade e 

dinamismo na prática profissional; para as capacidades de gestão e comunicação, ne-

cessárias à produtividade em equipas interdisciplinares alargadas; para o entendimento 

dos sistemas e dos aspetos que contribuem para a criação de produtos, estratégias e 

práticas sustentáveis; para a capacidade de argumentar, perante interlocutores distin-

tos, sobre as soluções propostas; e para incluir os valores éticos e de preservação cul-

tural na prática do design.  

O estudo realizado revelou também seis tendências que constituem desafios pa-

ra os designers de 2015. Estas tendências parecem dar ao designer um papel mais 

																																																								
48 http://www.aiga.org/designer-of-2015-competencies/ (04/03/2015) 
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alargado e de cariz mais estratégico.49  

A primeira tendência identificada é a meta-disciplinaridade, tanto nos estudos 

exploratórios como na concretização prática. Os designers têm de ser capazes de ab-

sorver experiência e conhecimento de um campo alargado de disciplinas, incluindo 

das ciências sociais e humanas, de modo a apresentar soluções de produtos ideais, 

num mercado global e muito competitivo.  

A segunda tendência está relacionada com a complexidade e a escala dos pro-

blemas de design, a sua abrangência é cada vez maior. Os designers devem considerar 

sempre a complexidade e a escala ao nível dos sistemas maiores, mesmo quando estão 

a trabalhar apenas sobre um pequeno elemento; e devem conseguir antecipar e resol-

ver alguns problemas previsíveis, em vez de se limitarem a identificar e resolver pro-

blemas já existentes.50  

A terceira tendência tem a ver com uma definição mais estreita do público e a 

construção de mensagens mais certeiras. É cada vez mais importante identificar e 

compreender as diferenças e semelhanças nos públicos e conseguir conciliar o global 

com a identidade cultural. Na comunicação a tendência vai para a maior especificação 

das mensagens e dos públicos, e é resultado das capacidades dos novos média e das 

dinâmicas globais. Esta tendência requer um melhor entendimento do que é a varieda-

de cultural e do valor da investigação etnográfica; requer também mais empatia e sen-

sibilidade para as diferentes perspetivas culturais. 

A quarta tendência identificada é a economia da atenção. Atenção é um bem 

muito escasso na era da informação e trabalhar sobre este problema envolve o design 

de comunicação, de informação, da experiência e de serviços. A crescente procura pe-

lo design, no mundo dos negócios e das empresas, pode estar relacionada com esta 

economia da atenção. As empresas veem o design como um recurso para conseguir 

captar mais facilmente a atenção do público. 

A quinta tendência vai para a partilha de experiências e os modelos de co-
																																																								
49 http://www.aiga.org/designer-of-2015-trends/ (04/03/2015) 
50 «Design problems are nested within increasingly complex social, technological and economic sys-
tems and address people who vary in their cognitive, physical and cultural behaviors and experiences. 
The role of the designer is to manage this complexity, to construct clear messages that reveal to people 
the diverse relationships that make up information contexts and to deliver sustainable communication 
products and practices to clients.» http://www.aiga.org/designer-of-2015-trends/ (04/03/2015) 
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criação. A figura cristalizada do cliente ou utilizador final está a desvanecer e em seu 

lugar surge a figura do co-criador. O conhecimento sobre os destinatários do produto 

ou serviço criado vem cada vez mais de estudos etnográficos e menos dos tradicionais 

grupos de foco. Esta tendência aproxima, pelos métodos de investigação, o design de 

comunicação, de produto e de serviços.  

A sustentabilidade é a sexta tendência identificada. O reconhecimento de que 

os recursos naturais são limitados e as condições humanas são preciosas é incontorná-

vel e as únicas soluções apropriadas são as que revelam cuidado e atenção perante es-

ses factos. É uma tendência global, não é de todo exclusiva do design, mas sendo o 

design um processo criativo para gerar novas soluções, é importante que assuma pro-

tagonismo nesta circunstância. As soluções responsáveis agregam questões globais, 

questões éticas, necessidades sociais e a contribuição do design thinking. 

Posteriormente, a AIGA e a Adobe, também realizaram um estudo sobre o que 

deveria ser um estúdio de design no ano de 2015, virado para o futuro, Defining the 

Studio of 2015. Procuraram contributos de figuras relevantes do mundo do design, so-

bre os seus planos, aspirações e previsões para o futuro.51 Num dos artigos escritos 

para este programa, Richard Grefe (2013) afirma: «Today, the only constant in the 

practice of design is change» e continua «When the velocity of change in the design 

field comes up, it is often linked to the speed of technological developments – both 

hardware and software. Yet just as dramatic has been the social movement toward co-

creation, collaboration and multidisciplinary, integrative design work within a prac-

tice – whether a studio, a start-up or a corporate or institutional design depart-

ment.»52 Resume-se assim a perspetiva da AIGA sobre os desafios que os designers 

terão de enfrentar de 2015 em diante: mudança constante, ligada tanto às inovações 

tecnológicas, quanto às práticas profissionais, que se querem cada vez mais colabora-

tivas e multidisciplinares.  

	

																																																								
51 «With its focus on the co-creation, collaboration and the creative team, this series is a companion to 
“Defining the Designer of 2015,” an earlier initiative in which AIGA and Adobe sought to identity the 
competencies essential to tomorrow’s designer. Together, they offer models for responding to – and 
driving – change in the design field of 2015 and beyond.» http://www.aiga.org/studio-of-2015/  
(06/03/2015) 
52 http://www.aiga.org/insight-defining-the-studio-of-2015/  (06/03/2015)	
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BEDA (Europa) 

Quanto à BEDA, em maio de 2014  publicou no seu website dois documentos 

orientadores, com considerações sobre um conjunto de mudanças que identificaram 

naquilo que é esperado dos designers, das empresas de design e da indústria do de-

sign, debruçando-se sobre questões políticas, competências e códigos de conduta pro-

fissional, modelos de negócio e a necessidade contínua de desenvolvimento 

profissional. Um deles é um documento curto que estabelece de uma forma sucinta a 

visão da BEDA sobre a profissão, e o segundo, mais extenso, é o Professional Design 

Practice Dossier.53 

Este documento da BEDA afirma que a profissão de designer, desde o seu iní-

cio, tem sofrido contínuas alterações e atribui parte dessas alterações à crescente com-

plexidade da aplicação do design – conforme escrevem, desde os objetos singulares 

num único material, ou em poucos materiais, até aos sistemas tecnológicos mais com-

plexos. A questão está em como os designers se adaptam aos novos desafios com que 

se deparam constantemente. A BEDA avança uma proposta de crescente especializa-

ção: os designers a título individual podem limitar a abrangência dos serviços que 

propõem, e as agências, ateliers e empresas de design podem concentrar-se num seg-

mento específico do mercado. Mas acrescentam a seguinte consideração: «for the de-

sign profession at large, the challenge might be to retain the right of serve in the field 

of giving form and meaning to the development of products, services and communica-

tion – without closing in on itself, slowly creating an open space for other professio-

nal communities integrating their own version of design into their propositions, and 

thus eventually leaving the design profession obsolete.»  (BEDA, 2014) 

Procurando uma caracterização da profissão na última década, o documento da 

BEDA afirma que, para alguns designers, a prática profissional não apresenta grandes 

alterações, porque oferecem serviços convencionais e trabalham num mercado bem 

estabelecido e mais tradicional. Mas outros debatem-se quotidianamente com uma su-

cessão de mudanças, associadas a serviços novos, vindos de negócios também eles 

																																																								
53 The BEDA Vision on the Design Profession e The BEDA Professional Design Practice Dossier, pu-
blicados a 15 de Maio de 2014 na página: http://beda.org/resources/position-papers/beda-vision-on-the-
design-profession.html (04/03/2015)	
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inovadores. Para estes em particular parece muito importante incrementar o diálogo 

entre os designers e todas as partes interessadas nos projetos. 

De acordo com a BEDA, uma das principais mudanças aparenta ser a do de-

sign como ofício, para o design como pensamento (design thinking). O processo do 

design tem recebido muita atenção nos últimos cinco anos e está a ser apropriado por 

várias disciplinas e áreas de intervenção, entre elas a gestão e o marketing. Sobre a 

atenção que o design thinking tem recebido nos últimos cinco anos, o documento da 

BEDA aponta agora para um natural decréscimo nessa atenção, indicando que o valor 

do processo de trabalho do design está comprovado e foi assimilado por quem traba-

lha nas indústrias criativas, tornando-se numa prática normal e convenientemente ins-

tituída. Fazem ainda notar que a divulgação e adoção do design thinking em várias 

áreas de conhecimento e de negócio pode implicar uma desvalorização da profissão 

do designer. Até porque essa apropriação já não acontece só sobre a forma de pensar 

do design, mas também sobre a forma de fazer e concretizar. E deixam uma recomen-

dação: «The design community (…) needs to ensure that the design discourse and the 

playing field for designers and professional design practice do not slip and slide away 

from under them.» (BEDA, 2014) 

Escrevem também que na última década os processos de design evoluíram de 

uma etapa mais intuitiva e maioritariamente introvertida, para processos muito mais 

inclusivos e participativos, e que esta evolução implica uma crescente complexidade, 

reunindo tanto questões empíricas quanto teóricas. Dão como exemplo um conjunto 

de métodos apontado pelo The Helen Hamlyn Centre for Design.54 No entanto, dei-

xam claro que esta evolução não significa que os princípios base do design tenham 

mudado e afirmam: «The hallmark of design practitioners is still to deliver new direc-

tion and meaningfulness through interpretation and materialization of solutions that 

cater for user needs, consider contextual parameters and can be realized within the 

restrictions of available means. During the first half of the last decade, there was such 

a “one-eyed” focus on methodology and new design disciplines that the core value of 

design – that of enhancing the attractiveness of solutions by proposing more aesthetic, 

more functional and more meaningful propositions than others could – almost 

																																																								
54 http://designingwithpeople.rca.ac.uk/methods (15/06/2015) 
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drowned in the pool of design discourse. Interestingly, the last four or five years have 

allowed for a renaissance of these vital elements of design practice, in part because of 

stubbornness on the part of the professional design community itself – thus making 

space for a more balanced and faceted discussion about what design has to offer.» 

(BEDA, 2014) 

 Acrescentam ainda algumas observações interessantes sobre as tendências que 

dominam o design na atualidade. Uma delas é a tendência para investigar de uma for-

ma muito mais detalhada os utilizadores e o seu envolvimento no processo do design. 

Fazem a ressalva de que este aspeto sempre esteve no design, desde a Bauhaus, aos 

Eames, ou no design moderno dinamarquês, no entanto, isso acontecia através de mé-

todos pouco sistematizados. Atualmente verificam grandes esforços no sentido de 

procurar sistematizar as metodologias empregues. Voltam a dar o exemplo dos méto-

dos desenvolvidos pelo The Helen Hamlyn Centre for Design, destacam o Human-

Centred Toolkit da IDEO55 e um guia para a sustentabilidade vindo da Suécia, The 

Weave.56 Encontram pontos em comum em todos eles: são construídos a partir dos 

valores primordiais do design, em conjunto com algumas metodologias antropológicas 

e etnográficas, considerando a complexidade da era digital, as questões da sustentabi-

lidade e da responsabilidade social.           

Próximo do fim do documento, dizem que alguns dos observadores mais aten-

tos da comunidade do design, e do rápido desenvolvimento nas práticas do design, 

defendem que as grandes empresas multinacionais estão prontas a reconhecer o real 

valor do design, e consequentemente a apostar em força na disciplina. Isto irá certa-

mente apresentar, tanto aos profissionais quanto às empresas de design, muitos desafi-

os até agora desconhecidos. Por esta e outras razões, entre as quais a crescente 

consciência política do potencial do design, a comunidade profissional deve garantir 

que o discurso do design, e o campo da prática profissional dos designers, não escapa 

ao seu controlo. 

																																																								
55 http://www.ideo.com/work/human-centered-design-toolkit/ (15/06/2015) 
56 «The Weave was developed by Tracy Meisterheim, Steven Cretney and Alison Cretney. It is the out-
come of our 2011 Masters in Strategic Leadership towards Sustainability (MSLS) thesis research at 
Blekinge Tekniska Högskola, Sweden. The final thesis, Integrating Participatory Processes in Planning 
for Strategic Sustainable Development, is available at www.bth.se/msls»  
http://www.theweave.info/ (06/06/2015)	
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 ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS PORTUGUESAS 

Em Portugal existem duas associações de carácter profissional: a Associação 

Portuguesa de Designers (APD), fundada em 1976, e a Associação Nacional de De-

signers (AND), fundada em 2003.57 Com um caráter distinto, mas também ligado à 

prática profissional, é de assinalar o Centro Português de Design (CPD), criado em 

1985, mas entretanto extinto em Maio de 2013.  

Na última década a APD passou por um período de clara redução de atividade, 

mas após um hiato recente, anunciou a reativação numa Carta aos Sócios, publicada 

no website em janeiro de 2016.58 Esta associação beneficia de uma história mais lon-

ga, ainda que descontínua, e de ter como fundadores uma série de ilustres pioneiros do 

design português, entre eles António Sena da Silva, Daciano Costa e Sebastião Rodri-

gues.59 Na sua génese esteve a «discussão dos problemas relacionados com o exercí-

cio da profissão e com a actividade do Design em Portugal, entre os quais se 

destacam, pela importância que revestem: a consciencialização do papel Social do De-

signer; o Reconhecimento da Profissão tendo em atenção a situação já instituída nou-

tros países e sua necessária equiparação em relação a níveis já reconhecidos noutras 

profissões paralelas; consequente reconhecimento de níveis de responsabilidade pro-

fissional e sua equiparação salarial.»60  

Num folheto/manifesto publicado pela APD, intitulado O Lugar do Design, 

com texto de Sena da Silva e design gráfico de Sebastião Rodrigues, (Fig. 1.3) pode 

ler-se: 

«A experiência de qualquer de nós, no dia-a-dia da vida profissional ou da 

simples situação de consumidor de bens e serviços, pode permitir-nos enunciar milha-

res e milhares de “cenários” diferentes em que se revelam casos de carências ou de 

insatisfação que exigem respostas que nem sempre podem ser obtidas através de cál-

culo aritmético ou de “receitas” pré-elaboradas… 

																																																								
57 http://apdesigners.org.pt/?page_id=928 ; http://www.and.org.pt/  (10/06/2016) 
58 http://apdesigners.org.pt/?p=1350  (10/06/2016) 
59 Lista dos fundadores da APD, em 27 de Julho de 1976: http://apdesigners.org.pt/?page_id=928  
(10/06/2016)	
60 http://apdesigners.org.pt/?page_id=98  (10/06/2016) 
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As intervenções de Design situam-se nestes territórios. As respostas podem ser: 

projetos-objectos, mensagens, sistemas… 

Numa Sociedade Utópica, em que todos os problemas estivessem resolvidos, 

em que não se observassem quaisquer situações de carência ou de insatisfação… o 

Design e os Designers não teriam razão de existir!»61 

 

Desdobrável	O	Lugar	do	Design		

 

 

           Figura	1.3	–	Texto	de	Sena	da	Silva,	design	de	Sebastião	Rodrigues,	1982.62	

 

A atividade da APD parece ter sido mais relevante nas primeiras duas décadas, 

ao longo dos anos 80 e 90, com a participação e organização de encontros nacionais e 

internacionais, de concursos, exposições e com a publicação de diretórios de designers 

portugueses, boletins e a revista [di’zain].  
																																																								
61 Citado em  http://apdesigners.org.pt/?page_id=127  (10/06/2016)	
62  Imagem do Catálogo Sebastião Rodrigues, Designer (1995, p. 163) Fundação Calouste Gulbenkian. 
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Num dos registos mais recentes, os objetivos para 2010/2011, escrevem: «A 

APD reconhece que o trabalho do Designer se está a tornar cada vez mais perceptível 

para a sociedade em geral e, sobretudo, para os agentes económicos, financeiros e ins-

titucionais. Existe, no entanto, ainda a necessidade de um grande trabalho de clarifi-

cação, promoção e divulgação do papel do Designer no contexto político, económico 

e social. Cada vez mais o Designer é um interveniente estratégico essencial para o de-

senvolvimento sustentável do país e dos diversos sectores de actividade.»63  

Sem saber o que resultará da anunciada reativação da APD, importa verificar a 

segunda associação, a AND. Com uma história mais curta, iniciada em 2003, decla-

ram como missão «defender e promover a cultura do design em Portugal e no estran-

geiro, apoiando todos os seus profissionais qualificados, detentores de comprovada 

habilitação superior na disciplina, ora por licenciatura, mestrado ou doutoramento nos 

seus diferentes ramos de atividades sociais, culturais e económico».64 Dizem também 

que a associação «tem vindo a desenvolver um papel importante na promoção e defesa 

do design e dos designers a nível nacional e internacional. Um dos pontos fundamen-

tais na agenda da associação é o da regulamentação da profissão e o facto de em 2007 

os designers nacionais terem obtido o direito a um código de atividade profissional é 

um dos muitos objectivos que foram alcançados neste seu percurso.»65 Falam ainda de 

iniciativas e de eventos que visam promover uma «efectiva cultura do design em Por-

tugal» e destacam a programação anual do Algarve Design Meeting e do Gaia Design 

Meeting | Indústria. Referem igualmente «o Estudo do Design em Portugal – projeto 

de investigação que está a ser desenvolvido em parceria com o CIEO – Centro de In-

vestigação sobre Espaço e Organizações da Universidade do Algarve e essencial para 

aferição da importância e relevância do design no nosso País.»66 Esta associação, no 

entanto, parece mais vocacionada para a discussão e defesa da regulação da prática 

profissional, e não tanto para a problematização mais teórica do design. 

																																																								
63 (destaques em itálico no texto original) APD – Plano de Acção: 
http://apdesigners.org.pt/?page_id=102  (10/06/2016) 
64 http://www.and.org.pt/sobre 
65 Ibidem 
66 Ibidem	



. DISCURSOS DO DESIGN ATUAL 

	 55 

Quanto ao CPD, deixou várias publicações, desde a revista Cadernos de De-

sign (entre 1990 e 2000); uma coleção de livros que inclui traduções de Ezio Manzini, 

Peter Dormer, Gui Bonsiepe, e outros editados pelo CPD; vários Anuários e Directó-

rios; duas edições do manual Design Protegido; e muitas outras publicações relacio-

nadas com projetos e eventos pontuais promovidos pelo CPD. As publicações são 

testemunho da importância que este centro teve na definição e afirmação do discurso 

do design português. Ainda antes da extinção do centro, a biblioteca foi encerrada (em 

Novembro de 2012) e o respetivo acervo, a esta data, não está disponível para consul-

ta. O website do CPD também foi desativado, mas restam os últimos registos nos mé-

dia online, ainda consultáveis numa página do Facebook:67 «Muitas vezes associado a 

algo cultural, bonito ou apetecível, o design deve ser considerado como disciplina cri-

adora de retorno, geradora ou potencializadora de melhorias na prática de valores in-

trínsecos, na funcionalidade ou acessibilidade de produtos e serviços. O valor 

económico do Design deve ser entendido como uma componente significativa na 

competitividade cada vez mais alargada e sustentada por diferentes atitudes frente aos 

mercados de oferta e procura. Design é componente de uma nova cultura empresarial, 

profundamente ligada à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, cultural, social e 

económico da sociedade e das regiões, contribuindo para a construção de uma nova 

conduta social.» 

 

Termina-se aqui este primeiro capítulo de contextualização, sobre os discursos 

do design atual, onde se procurou recolher perspetivas académicas, mais teóricas, e 

profissionais, mais próximas da prática, nos limites da cultura ocidental, com maior 

destaque para a produção em língua inglesa, algumas influências italianas e uns apon-

tamentos sobre o cenário nacional. 

No capítulo seguinte procura-se um enfoque no discurso em torno da evolução 

das práticas participativas no design, fundamental à argumentação desta tese. 

 

																																																								
67 https://www.facebook.com/CentroPortuguesdeDesign/info/?tab=page_info (06/06/2016) 





 

 

 

 

 

PARTE I . CAPÍTULO 2 . 

ORIGENS E EVOLUÇÃO DO DESIGN PARTICIPATIVO 

 

 O tema da participação existe no design, de uma forma declarada, desde o iní-

cio dos anos 70, conforme foi referido na introdução. A noção de participação nos 

projetos de design, por parte de indivíduos não designers, manteve-se relevante ao 

longo das décadas seguintes e tem vindo a ganhar mais espaço no discurso do design 

nos últimos tempos. O mesmo acontece fora do design, com o termo participação a ser 

comummente usado nos discursos da cidadania e das políticas públicas, dos média 

digitais, das redes sociais e de uma série de disciplinas académicas. Este uso alargado 

do termo leva ao questionamento do seu significado no discurso do design e para o 

entender é importante verificar o seu início e as condições em que surgiu. Na génese 

da discussão da participação no design, a referência ao design escandinavo dos anos 

70 é incontornável, e será observada logo após a menção à conferência Design Parti-

cipation, organizada pela Design Research Society (DRS) em 1971. 

 

CONFERÊNCIA DRS 1971 – DESIGN PARTICIPATION 

A Design Research Society é uma organização internacional, fundada no Reino 

Unido durante os anos 60,1 com o principal objetivo de promover a investigação dos 

processos do design, nos seus vários campos de ação. Pretende fazer um estudo inter-

disciplinar do design e mantém uma posição independente, predominantemente aca-

																																																								
1 «Following the earlier archaeological thread of when the DRS was founded and which was its first 
conference here is a quick sift through the options of London 1962, for the early doors; Scarborough 
1964 for the consolidation point; Birmingham 1965 where according to Bruce Archer the seeds were 
sown; Portsmouth 1967 when the society had been formally announced» Darren Umney, 01 Junho 
2016, http://www.drs2016.org/drs-history/2016/5/29/manchester  (08/06/2016) 
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démica. Os primeiros anos desta associação foram algo atribulados, mas a realização 

da primeira grande conferência internacional, em 1971, permitiu a afirmação da DRS. 

Desde então continuou a organizar conferências internacionais, com uma periodicida-

de fixa, bienal, definida em 2002. Ainda durante a década de 70, conseguiram estabe-

lecer as condições necessárias à criação da revista científica Design Studies: The In-

Interdisciplinary Journal for Design Research,2 lançada em 1979. 

A escolha do tema Design Participation para a primeira conferência internaci-

onal, realizada em Manchester, é sintoma de que já existia reflexão e trabalho realiza-

do sobre o assunto e um conjunto de profissionais e académicos interessados em 

debatê-lo. A associação ao movimento dos métodos de design é inevitável, não só pelo 

ano em que a conferência é organizada, mas também porque a própria DRS surge no 

seio deste movimento, que aspirava a esclarecer o processo de design de uma forma 

transversal, entre disciplinas, e propor métodos de design científicos, para substituir as 

práticas empíricas mais tradicionais. A origem do movimento é colocada em Inglater-

ra, no início dos anos 60, mas parece derivar dos fenómenos do período pós-guerra – a 

aceleração tecnológica, a mobilidade social e as crescentes preocupações ambientais – 

que fizeram do planeamento do futuro uma questão central nas disciplinas de design. 

O movimento dos métodos do design foi tanto um sintoma como um participante ativo 

na mudança das teorias e práticas associadas à disciplina.  

A conferência, organizada por R. J. Talbot, com a colaboração de Nigel Cross 

e John Christopher Jones, contou com a presença de Nicholas Negroponte, James N. 

Siddall, Robin Roy e William J. Mitchell, Jay Wright Forrester, entre outros. Deu ori-

gem à publicação do livro Design Participation, que reúne a maioria das comunica-

ções apresentadas, editado por Cross (1972). No prefácio do livro o editor escreve: 

«Any activity concerned with changing the man-made world can justifiably be called 

a design activity. In this respect, most of us are involved in some kind of “designing” 

most of the time. But the really crucial areas of decision-making at the interface be-

tween technology and society are largely the prerogative of specialists professional 

designers – engineers, planners, architects and industrial designers.» Cross escreve 

ainda que estas profissões estão a passar por mudanças radicais que afetam os seus 

métodos de trabalho e a sua relação com a sociedade. Parte dessa mudança acontece 
																																																								
2 http://www.journals.elsevier.com/design-studies/ (08/06/2016) 
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pela crescente pressão de determinadas frações sociais para participar nos processos 

de planeamento e design – desde grupos de protesto que procuram combater efeitos 

indesejáveis do desenvolvimento tecnológico, passando por iniciativas governamen-

tais de organização de comités para promover a participação dos cidadãos, até às pro-

postas dos próprios designers na criação de ambientes ou produtos que os 

destinatários finais podem adaptar às suas necessidades específicas. «The end result of 

the changes under way  and reported at the conference may well be to blur the current 

distinction between “designer” and “user” designing may not always continue to be 

the exclusive prerogative of professionals.» (Cross, 1972, p. 6) 

Num comentário à conferência, publicado na revista Design nº 275 (1971), o 

editor escreveu que sentiu falta da apresentação do ponto vista dos consumidores, que 

em muitas das comunicações viu confirmada a tendência para a manifestação de preo-

cupações ambientais, que notou um ênfase excessivo nas questões tecnológicas, mas 

que, ainda assim, foi exposta na conferência uma série de técnicas já disponíveis, ou 

em vias de serem disponibilizadas, capazes de  facilitar as comunicações entre desig-

ners e consumidores. Resumiu assim os principais contributos: «Christopher Evans 

(National Physical Laboratory) described the use of computers in medical research; 

Nicholas Negroponte (MIT) outlined an experimental approach to participation and 

computation; Tom Markus (Strathclyde) described control systems (…); John Page 

(Sheffield), John Christopher Jones (Open University) and Robert Jungk (Berlin) 

summed up – all of them in various ways drawing attention to the conflicts between 

political, administrative and design processes.» 

 Nos comentários finais desta conferência, Robert Jungk afirmou: «we could 

talk not (only) about participation at the moment of decision but about participation 

at the moment of idea generation… We can begin the preparation for this radical 

change. As a prognostician, I don’t think this change will take place before the end of 

the century. We will have to suffer first from the lack of foresight of our fathers and 

forefathers. After that, something radically different can come, but it won’t come on 

its own: it has to be prepared.»3 Elizabeth Sanders e Pieter Stappers (2008) dizem que 

Jungk estava certo ao prever que a mudança não viria por muitos anos, mas esperam 

																																																								
3 In Cross (1972, p. 122). 
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que agora já estejam reunidas condições para que a mudança anunciada aconteça. No 

entanto, notam também que a participação no processo de design, tal como é praticada 

hoje em dia, é mais focada na exploração e identificação de oportunidades futuras, 

presumivelmente positivas, do que é sobre a identificação, ou a antecipação, de con-

sequências adversas. E para enfrentar os desafios do século XXI, ambas as perspetivas 

terão de ser tratadas de uma forma integrada. 

 

 DESIGN NA ESCANDINÁVIA – ANOS 70 

 A procura de um ponto de partida para a análise do discurso da participação no 

design conduz também ao design escandinavo dos anos 70 do século XX. Essa é a re-

ferência mais recorrente nos textos analisados. 

 O contexto em que emerge é o do meio industrial escandinavo, na aplicação de 

tecnologias computacionais à atividade laboral, gerando questões relacionadas com a 

eventual limitação e desvalorização do trabalho desenvolvido pelos funcionários. Es-

sas questões puderam ser exploradas porque havia uma cultura democrática e um en-

volvimento salutar entre as associações sindicais e a indústria. Como resultado, no 

desenvolvimento dos sistemas tecnológicos, foram definidas abordagens que conside-

ravam não só os interesses dos empregadores, mas também os dos trabalhadores.  

O projeto NJMF, desenvolvido por Kristen Nygaard na Noruega com o sindi-

cato dos trabalhadores da metalurgia, iniciado em 1971, parece ter sido o pioneiro do 

género (Nygaard, 1979), e terá influenciado o projeto DEMOS na Suécia (Ehn e San-

berg, 1979) e o projeto DUE na Dinamarca (Kyng e Mathiassen, 1982) – todos assen-

tes na democratização dos processos de design. Entre 1981 e 1986 foi desenvolvido o 

projeto UTOPIA, por investigadores da Suécia e Dinamarca, já com experiência dos 

projetos anteriores, em cooperação com o Nordisk Grafisk Union. De acordo com Ehn 

e Lowgren (1997, p. 306) «The NJMF, DEMOS, DUE e UTOPIA projects were fol-

lowed by a number of projects jointly forming what became known as the Scandinavi-

an participatory design approach».  

 Refletindo sobre o desenvolvimento do design participativo escandinavo, Pelle 

Ehn (1993) encontrou dois pilares fundamentais: a defesa de que todas as partes inte-

ressadas de um sistema tecnológico tinham o direito democrático de ser incluídas no 
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design desse sistema; a convicção de que a inclusão das partes interessadas nas ativi-

dades de design resultava em sistemas tecnológicos melhores, mais eficientes, mais 

fáceis de usar e mais lucrativos. Estes foram os fundamentos políticos e técnicos do 

design participativo, com o principal objetivo de melhorar os produtos e a produtivi-

dade, e cumprir o direito à inclusão dos utilizadores e outras partes interessadas.  

 Na sua raiz, o design participativo valorizou tanto as melhorias do lado humano 

quanto as do lado operacional. Se o design das tecnologias se focasse exclusivamente 

nas operações executáveis e na automatização dos sistemas, poderia ignorar ou desva-

lorizar os fatores que contribuíam para a realização profissional e o bem-estar dos tra-

balhadores. O design participativo procurou, desde o início, assegurar a definição de 

sistemas tecnológicos que proporcionassem aos trabalhadores ferramentas adequadas 

à melhoria do seu desempenho, e não necessariamente para os substituir. Esta aborda-

gem ao design foi mudando com o tempo; os maiores interesses dos investigadores 

passaram do compromisso político com a ideia de democracia no trabalho, nos anos 

70, para um enfoque no desenvolvimento de métodos de participação, que dominou os 

anos 80. 

 

DESIGN PARTICIPATIVO – ANOS 80 E 90 

Os projetos desenvolvidos na Escandinávia acabaram por ter reflexo noutras 

partes do globo, começando pela América do Norte, com a formação da Computer 

Professionals for Social Responsibility (CPSR) em 1981, uma associação que esteve 

na origem das Participatory Design Conferences (PDC), organizadas bienalmente 

desde 1990.4 Estas conferências começaram por refletir sobre o envolvimento dos uti-

lizadores no desenvolvimento dos sistemas de tecnologias da informação em ambiente 

laboral, reunindo designers e académicos escandinavos, e do resto da Europa, com 

norte americanos interessados em adotar e ampliar a experiência escandinava. Desde 

então, os programas das conferências têm-se alargado para incluir as abordagens par-

ticipativas do design noutras áreas, incluindo as comunicações, os média digitais, saú-

de, arquitetura, artes e outros. 

																																																								
4 http://pdcproceedings.org/index.html (20/05/2015)	
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	 Já na década de 90, a revista Communications of the ACM, 5 de Junho de 1993, 

foi dedicada ao design participativo. Logo na introdução pode ler-se que se trata de 

um campo em rápido crescimento, que engloba várias teorias, práticas, modelos de 

análise e de ações, com o intuito de trabalhar diretamente com os utilizadores, e outras 

partes interessadas, no design de sistemas sociais, incluindo os sistemas computacio-

nais que fazem parte do trabalho humano. No mesmo texto levantam um conjunto de 

questões pertinentes:6 

 · se será inevitável que a aplicação da tecnologia computacional implique cons-

trangimentos e desvalorização do trabalho humano;  

 · se melhorar as condições de trabalho para as pessoas será menos importante 

que ter tecnologia de ponta;  

 · se não haverá maneira de conceber trabalhos e tecnologias que suportem esses 

trabalhos, combinando o aumento da produtividade com o desenvolvimento humano e 

a melhoria das condições de trabalho;  

 · se os valores democráticos não terão validade no local de trabalho;  

 · se os programadores do software reconhecerão a validade das perspetivas de 

outros sobre o trabalho que desenvolvem;  

 · e se valorizarão a especialização e conhecimento que resultam da experiência, 

mesmo que não sejam atestados pela academia.  

 Estas questões surgem numa publicação norte-americana, que reconhece as 

raízes do design participativo na Escandinávia e num contexto laboral com uma cultu-

ra democrática forte, com associações sindicais eficazes na defesa dos interesses dos 

trabalhadores, e um historial de abordagens reconhecedoras da importância da dimen-

são social no trabalho com as tecnologias informáticas. Apontam relatos destes aspe-

tos do trabalho escandinavo num conjunto de conferências norte-americanas da ACM, 

entre as quais destacam: a CSCW (Conference on Computer-Supported Cooperative 

Work and Social Computing) de 1988, e a CHI (Conference on Human Factors in 

																																																								
5 Publicação mensal da Association for Computing Machinery (ACM), iniciada em 1957. 
http://cacm.acm.org/ 
6 Communications of the ACM - Special issue Participatory Design 
Volume 36 Issue 6, June 1993; pp.25-26. 
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Computing Systems)7 de 1990; e encontram repercussões imediatas em trabalhos nor-

te-americanos, atestadas por apresentações nas conferências CHI de 1990, 91 e 92 e 

na CSCW de 92 e pela publicação dos livros Design at Work: Coperative Design of 

Computer Systems (1991) e Participatory Design: Principles and Practices (1993).8 

Mas enquanto a maioria dos trabalhos escandinavos demonstrava um claro compro-

misso democrático, com uma participação direta e efetiva dos trabalhadores, nas ativi-

dades e decisões do design que promovem a implantação tecnológica no 

desenvolvimento das empresas, fora da Escandinávia a participação no design assume 

contornos mais variados, com adaptações às práticas locais.  

 A CPSR, no âmbito do Workplace Project, patrocinou a realização das duas 

primeiras Participatory Design Conferences, em Seatle e em Cambridge (1990 e 

1992). A segunda teve lugar no Massachusetts Institute of Technology (MIT), com 

uma comissão científica composta por membros de oito países, e participações de 175 

pessoas de 12 países, das quais 55% vieram da indústria e as restantes dos meios aca-

démicos, governamentais e de organizações sem fins lucrativos. A maioria dos artigos 

apresentados no número especial da revista Communications of the ACM, acima refe-

rido, saiu desta conferência. As comunicações incidiram sobre vários aspetos do de-

sign participativo, entre eles a análise histórica e intercultural; a exploração das 

complexas inter-relações do design, com o desenvolvimento, a ética e a política, que 

surgem das práticas participativas; a explanação da importância do processo de traba-

lho colaborativo, envolvendo as frações dos especialistas, dos organizadores e dos 

proprietários; a discussão de questões da comunicação através da linguagem ou de 

artefactos; o desenvolvimento de teorias sobre as práticas da participação. 

 Por ocasião desta publicação, Muller, Wildman e White (1993, p. 26) identifica-

ram dois problemas no design participativo:  

 · os designers podem necessitar de orientação para encontrar as técnicas mais 

apropriadas às circunstâncias particulares de cada projeto; 

 · os designers, os engenheiros do software, e outras partes interessadas, podem 

ter ideias pré-concebidas, e erradas, de que o design participativo não tem como ser 

																																																								
7 Organizadas pelo grupo da ACM – SIGCHI (Special Interest Group on Computer-Human Interac-
tion). http://www.sigchi.org/ 
8 Greenbaum, J. & Kyng, M. (1991) Design at Work: Coperative Design of Computer Systems;  
Schuler, D. & Namioka, A. (1993) Participatory Design: Principles and Practices.	
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bem sucedido fora do contexto social e legal da Escandinávia, ou não pode ser explo-

rado no desenvolvimento de produtos comercializáveis, fora do contexto dos projetos 

financiados e dos laboratórios de investigação. 

 Para responder a estes problemas propõem uma taxonomia das práticas do de-

sign participativo (Fig. 2.1), apresentada num quadro organizado em dois eixos: 

«quem participa com quem e no quê» e «posição da atividade no ciclo do desenvol-

vimento, ou iteração».  

 

Taxonomia	das	práticas	do	design	participativo	

 

 
 

											Figura	2.1	–	Muller,	Wildman	e	White	(1993)	Taxonomy	of	PD	Practices:	A	Brief	Practitioner’s			
											Guide;	Communications	of	the	ACM,	Vol.36,	No.4.9	

																																																								
9 Na página 28 da Communications of the ACM, Vol.36, No.4 estão listadas as referências numeradas 
dentro dos parênteses retos, que descrevem os projetos onde as práticas foram exploradas. (Anexo II.I) 
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 Muller, Wildman e White (1993) acrescentam à figura a noção de «tamanho do 

grupo apropriado à prática»10 e também indicações sobre que práticas foram explora-

das fora da Escandinávia (em itálico) e em projetos comerciais (a carregado). No qua-

dro pode constatar-se que a maioria das práticas identificadas já tinha sido explorada 

em projetos comerciais e fora da Escandinávia, com mais exemplos reunidos para os 

métodos etnográficos, os inquéritos contextuais, o visionamento de soluções futuras, 

as conferências semiestruturadas, os jogos de associação de cartões, as maquetes e os 

protótipos low-tech. 

	

DO DESIGN PARTICIPATIVO AO CO-DESIGN – SÉC. XXI 

Como se pode verificar, até aqui as descrições do design participativo têm sur-

gido em primeiro lugar associadas ao design de sistemas computacionais, aos estudos 

das áreas HCI (human computer interaction) e CSCW (computer-supported coopera-

tive work), com foco nos processos e tecnologias destinados à realização laboral. No 

entanto, no virar do milénio a expansão dos princípios do design participativo a outras 

áreas de intervenção do design pode ser comprovada pelos discursos associados a no-

vas designações como design colaborativo e co-design, por sua vez também associa-

das à noção de co-criação.  

Antes de explorar as derivações do design participativo para o co-design e a 

co-criação, tem interesse verificar os resultados de uma investigação realizada por 

Kim Halskov e Nicolai Brodersen Hansen (2015) sobre o conteúdo dos artigos publi-

cados a partir das Participatory Design Conferences (PDC), realizadas na década de 

2002 a 2012. Como já foi mencionado, as PDC são uma referência importante na in-

vestigação do design participativo, desde o seu início em 1990, e refletem a evolução 

dos temas e das práticas deste campo do design. Os autores começam por relacionar o 

conteúdo dos artigos com cinco categorias de contribuições que identificam na litera-

tura clássica do design participativo: métodos, conceitos base, contribuições teóricas, 

novos domínios e novas tecnologias. Identificam ainda como a participação é defini-

da, e como é realizada em casos de design experimental. Sobre a definição de partici-

																																																								
10 Divididos em 4 níveis: T (tiny) 2 a 4 participantes; S (small) 6 a 8 participantes; M (moderate) até 40 
participantes e B (big) até 200 participantes.  
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pação, constatam que algumas vezes não é explorada, e é assumida como um dado 

adquirido, ou outras vezes fica apenas subentendida. Mais concretamente, os autores 

isolam três perspetivas diferentes na definição de participação: para além da participa-

ção como algo implícito, sem detalhar o que é entendido por este conceito, há também 

a participação que assume o ponto de vista dos utilizadores e a que apresenta uma 

perspetiva de aprendizagem mútua.	 

Como resultado da análise realizada, Halskov e Hansen (2015) apresentam 

uma versão revista e condensada dos cinco aspetos fundamentais no design participa-

tivo: 

· as pessoas têm um papel crítico no design porque são especialistas das suas 

próprias vidas;11 

· o contexto da utilização é o ponto de partida essencial ao processo de design; 

· o produto é o que resulta da participação, com o objetivo de conceber alterna-

tivas que melhorem a qualidade de vida; 

· os métodos são os meios que permitem que as pessoas ganhem influência nos 

processos de design; 

· o aspeto político determina que as pessoas afetadas pelas decisões devem ter 

uma oportunidade de as influenciar.  

Admitem que estes cinco aspetos fundamentais estão presentes na maioria das 

abordagens que exploram o design com os utilizadores, como por exemplo a intera-

ção humano computador, o design centrado no utilizador ou o design da interação. 

Apenas o aspeto político parece por vezes ficar de fora. Terminam o artigo com três  

sugestões para o avanço da investigação da participação no design: «First, we address 

the need for greater clarity in positioning PD research, with regard to the definitions 

and specific aims of participation. Second, we suggest a more careful examination of 

the relationships among the five fundamental aspects of PD outlined in the introduc-

tion. Finally, we call for more careful longitudinal studies of participatory design 

processes, in order to illuminate the interplay among different activities and phases of 

a design process.» (Halskov e Hansen, 2015, p. 91) 

																																																								
11 Uma das revisões destacadas pelos autores foi a renomeação dos utilizadores – uma vez que o design 
participativo se ocupa de mais de um grupo bem definido de utilizadores, optam pela designação mais 
abrangente de pessoas. (Halskov e Hansen, 2015, p. 90) 
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Numa perspetiva mais abrangente, a associação CPSR, responsável pela orga-

nização das conferências acima referidas, descreve a expansão do design participativo 

com base num conjunto de princípios:12  

· o primeiro deles consiste em manter o foco no modo como as pessoas proce-

dem nas suas práticas sociais;  

· o segundo assenta na convicção de que as práticas humanas devem ser enten-

didas em contexto, considerando os seus procedimentos in loco;  

· o terceiro princípio aponta para o reconhecimento dos representantes das par-

tes interessadas como especialistas nas suas próprias práticas;  

· o quarto, consequentemente, coloca os designers como consultores técnicos e 

facilitadores, não como especialistas;  

· o quinto princípio aponta para uma visão holística das soluções de design, 

que tanto podem ser sociais e organizacionais, como operacionais ou tecnológicas;  

· o sexto e último aponta para uma prática reflexiva do design, uma vez que os 

designers envolvidos devem estar conscientes do seu papel no processo de design. 

Estes princípios facilitam a perceção da ligação do design participativo às no-

ções subsequentes de colaboração no processos criativos do design e de co-design. No 

editorial do primeiro número da revista científica CoDesign: International Journal of 

CoCreation in Design and the Arts, de 2005, Stephen A.R. Scrivener fala da necessi-

dade de explorar os aspetos colaborativos do design, mas sem a pretensão de estabele-

cer um novo campo de estudos ou definir uma forma específica de fazer design. Na 

sua descrição, o prefixo «co» pode significar ao mesmo tempo junto, em conjunto, 

comum ou mútuo, e parece traduzir flexibilidade e capacidade de acomodar ideias no-

vas. O termo codesign é descrito como um grande chapéu capaz de incluir diferentes 

abordagens ao design, incluindo a do design participativo. 

Noutra perspetiva, Liz Sanders (2004), numa conversa com GK VanPatter re-

gistada no número 13 do NextD Journal, defende que a co-criação é uma forma ex-

trema de design participativo, e traça uma evolução, desde os anos 80, com início na 

figura do cliente até chegar ao co-criador (Fig. 2.2). 

Sanders descreve um período de tempo em que coexistem várias formas de de-

																																																								
12 http://cpsr.org/issues/pd/introInfo/  (26/03/2015)	
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sign, seguindo uma ordem evolutiva: o design para o consumo (a forma mais comum 

nos dias de hoje), o design para a experiência13 (campo atualmente a ser explorado), o 

design para adaptação (design for adapting) e, finalmente a co-criação. 

 

A	mudança	do	cliente	ao	co-criador	

 

 
 

											Figura	2.2	–	Adaptado	de	Sanders	e	VanPatter	(2004,	p.	14).	(Anexo	II.II)	

	

Num artigo de 2008, Sanders e Stappers comentam que, associadas à área do 

design participativo, as noções de co-criação e co-design têm crescido, surgindo mui-

tas vezes como sinónimos, e assumem a seguinte distinção: a co-criação é qualquer 

ato de criatividade coletiva, partilhado por duas ou mais pessoas, em qualquer área de 

atividade; já o co-design é criatividade coletiva aplicada às várias fases da atividade 

																																																								
13 «the virtuosos of the experience domain are the people who experience, not the people who say they 
“design experience”. I am not implying that everyday people are virtuosos of design. My point is that 
designers can at most influence only a small portion of experience since so much of it comes from the 
past experiences and future dreams of everyday people. Designers are still the virtuosos of the design 
development process.»  Parte da resposta de Sanders à pergunta de VanPatter: «what you mean when 
you say the virtuosos are the users?» Sanders e VanPatter (2004, p. 15) 
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do design, logo pode ser visto como uma parte específica da co-criação. Assim utili-

zam o termo co-design para referir a criatividade coletiva de designers e não desig-

ners, trabalhando em conjunto no desenvolvimento dos processos do design. Mas 

referem que existe um outro entendimento deste termo, mais estreito, designando a 

colaboração criativa apenas entre designers. No seu entender, o design participativo 

inclui as partes interessadas como participantes no processo de design, mas pode ocor-

rer em fases diferentes do desenvolvimento de um produto, e não é necessariamente 

seguido durante todo o processo, principalmente por questões de tempo e de custos. 

Enquanto o co-design é uma forma de design participativo em que todos as partes in-

teressadas são participantes diretos durante todo o processo.  

Estas distinções podem parecer pouco relevantes, por vezes chavões passagei-

ros, mas considera-se que, na realidade, demonstram a experimentação e evolução nas 

práticas da participação no design e as consequentes ramificações nos discursos que se 

formam em torno dessas práticas. A distinção entre co-criação e co-design será ainda 

retomada no próximo capítulo, a propósito das diferentes perspetivas que o design po-

de assumir face aos destinatários finais das coisas criadas.   

      * 

Em Portugal é difícil encontrar discursos articulados sobre a participação no 

design ainda no século XX. A reflexão e investigação do tema parece ganhar expres-

são apenas na última década e talvez se possa assinalar, como um dos marcos de iní-

cio, a realização do Congresso Use(r), organizado pelo Centro Português de Design 

em 2003, com Ezio Manzini e Rachel Cooper entre os oradores principais. Num artigo 

para o jornal Público, Raquel Ribeiro (2003) refere a presença de mais de mil con-

gressistas, que associa ao crescente reconhecimento do design português e do design 

em Portugal, onde «há 20 cursos de design e todos os anos saem mil designers das 

universidades», e cita Francisco Providência: «O ensino do design ajuda a criar uma 

massa crítica em torno da disciplina». Cita ainda Rosa Alice Branco sobre o jovem 

designer, que diz ter «uma excessiva preocupação com a autoria, ainda não sabe ser 

para o outro – acha que vai ser prejudicado por isso». O artigo foca também os pro-

blemas do design e dos designers com as empresas, ou melhor com a falta de reconhe-

cimento do valor do design. «As empresas estão agora a descobrir o design – a 

necessidade de evoluir e as imposições do mercado assim o exigem». Daciano Costa 
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acrescenta «é preciso formar a mentalidade desde a produção; os empresários têm de 

arriscar mais». Mais próximo do tema do congresso, Ezio Manzini declarou «Não po-

demos desenhar apenas produtos. Normalmente, o “user” pede produtos, mas também 

experiências e serviços. Por isso, o objectivo da actividade económica é organizar a 

cultura em torno de uma coisa muito concreta: os espaços públicos». 

Com ligações ao trabalho de Manzini, existe um grupo dentro do centro de in-

vestigação ID+ (Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura), que inclui a 

colaboração e a participação como tópicos principais de investigação. Trata-se do ID+ 

DESIS Lab – Design para a Inovação Social e Sustentabilidade,14 com base na Uni-

versidade de Aveiro, dirigido por Teresa Franqueira. Faz parte da rede internacional 

DESIS Network,15 assente na ideia de que a inovação social pode ser uma parte fun-

damental do caminho para a sustentabilidade e que as escolas de design podem ajudar 

a desenvolver e acelerar o processo. A rede constituiu-se com a designação Design 

for Social Innovation towards Sustainability (DESIS) em 2009, e num espaço de 

dois anos juntou uma série de Design Labs, com base em escolas superiores de de-

sign de várias partes do mundo.16 O alcance das ações promovidas pretende ser lo-

cal, regional e global, sempre com o intuito de promover e apoiar a mudança social 

em direção à sustentabilidade. No website da DESIS Network são destacados quatro 

projetos portugueses: o Civitas Aveiro,17 para a defesa e promoção dos direitos dos 

cidadão; o RuaVivar,18 de revitalização de uma zona urbana comercial em Aveiro; o 

																																																								
14 http://www.idmais.org/pt-pt/sobre/estrutura/desis/ ; http://www.idmais.org/desislab/ (16/06/2016) 
15 A DESIS Network foi gerada a partir de 3 projetos internacionais realizados entre 2006 e 2008:  
o projeto de investigação financiado pela Comissão Europeia, Emerging User Demands for Sustainable 
Solutions (EMUDE), http://www.sustainable-everyday-project.net/emude/;  
o projeto Creative Communities for Sustainable Lifestyles (CCSL) do United Nations Environmental 
Programme (UNEP), https://esa.un.org/marrakechprocess/pdf/CCSL_brochure.pdf ; 
e a conferência internacional Changing the Change, realizada no âmbito da Torino World Design Capi-
tal 2008, http://emma.polimi.it/emma/showEvent.do?idEvent=23 
«Since September 2014, DESIS is a no-profit and cultural association, with the purpose to pro-
mote design for social innovation in higher education institutions with design discipline so as to 
generate useful design knowledge and to create meaningful social changes in collaboration with 
other stakeholders.» http://www.desis-network.org/about/  (16/06/2016) 
16 http://www.desis-network.org/174-2/	
17 De Inês Guedes Oliveira, http://www.desis-network.org/wp-
content/uploads/2016/05/2014_PrjFormat_civitas-desis.pdf  (16/06/2016) 
18 De Raphaella Rocha, Teresa Franqueira e Gonçalo Gomes, http://www.desis-network.org/wp-
content/uploads/2016/05/2014_PrjFormat_Project-RUAVIVAR.pdf  (16/06/2016)	
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projeto TAS – Turismo e Artesanato de Sever,19 de valorização do património de Sever 

do Vouga; e um projeto para a formação de um espaço lúdico e criativo, a associação 

cultural Casa das Brincadeiras.20    

Para além deste grupo de investigação baseado na Universidade de Aveiro, 

existem em Portugal outros projetos de investigação que pontualmente exploram as 

práticas colaborativas no design, e que estão descritos em teses de mestrado e douto-

ramento realizadas noutras instituições do ensino superior português dedicadas ao de-

sign, de onde se podem nomear as Faculdades de Belas Artes de Lisboa e do Porto e a 

Faculdade de Arquitetura de Lisboa.  

Com ligações à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, destaca-se 

a associação Design Includes You (DIY): «uma rede que liga designers e profissionais 

de outras áreas com a Comunidade promovendo ações dentro das temáticas e princí-

pios do Design Inclusivo e das Metodologias Participativas. O seu objectivo é sensibi-

lizar e estimular profissionais, órgãos de poder local e a população em geral para estas 

temáticas, pela organização de iniciativas de divulgação, formação, pesquisa e inter-

venção visando mitigar a exclusão social.»21 Os projetos realizados estão muito foca-

dos na integração de grupos socialmente excluídos; entre os mais recentes, pode 

destacar-se um projeto dedicado ao estudo da inclusão de pessoas com demência, que 

aposta nas metodologias participativas e atividades criativas. 

Um projeto que se salientou por envolver várias escolas portuguesas de design 

foi o Action for Age – iniciado em Londres pela Royal Society for the encouragement 

of the Arts, Manufactures and Commerce (RSA), com o apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian, contou com uma primeira extensão na ExperimentaDesign de 2009, e 

uma segunda edição entre 2010 e 2011.22 Com o intuito de pensar os problemas de 

																																																								
19 De Mário Tavares, Teresa Franqueira e Gonçalo Gomes, http://www.desis-network.org/wp-
content/uploads/2016/05/2014_PrjFormat_ProjetoTAS_LR.pdf  (16/06/2016) 
20 De Inês Guedes Oliveira, http://www.desis-network.org/wp-
content/uploads/2016/05/2014_PrjFormat_CB-desis.pdf  (16/06/2016) 
21 http://designincludesyou.org/?projects=design-includes-you (16/01/2016) 
22 «Na segunda fase (início do ano letivo 2010-2011), as escolas superiores de design do país foram 
desafiadas a integrarem nos seus curricula a temática do envelhecimento da população e a necessidade 
de desenvolvimento de novos produtos ou serviços adaptados às necessidades dos mais velhos. Na se-
quência da adesão de 22 escolas e 35 professores, foi lançado um concurso de ideias que incentivou os 
alunos a conceber produtos ou serviços a pensar numa sociedade mais madura. No final do primeiro 
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isolamento da população mais idosa, teve a particularidade de se destinar a finalistas 

dos cursos superiores de design. Os organizadores promoveram uma série de 

workshops, com a orientação de duas designers portuguesas – Susana António e Rita 

Filipe. No caderno de apresentação do projeto, Susana António (2009, p. 18) escreve: 

«nas primeiras duas fases foram debatidas questões conceptuais; o que se pode fazer e 

como. No entanto, através das visitas de campo compreendemos que o processo de 

desenvolvimento é muitas vezes mais importante que a ideia inicial. É desenhando 

para as pessoas, mas principalmente desenhando com elas, que se encontram as solu-

ções pertinentes e eficazes e portanto duradouras.»  

 

Programa	EntreGerações	

 

  

											Figura	2.3	–	Programa	EntreGerações:	Conceber	acções	comunitárias	sustentáveis	para	
											comunidades	de	todas	as	idades,	Fundação	Calouste	Gulbenkian	e	Thinkpublic,	capa	e	p.	16.	

																																																																																																																																																															
semestre de 2011, foram selecionadas 12 das 98 ideias submetidas.»   
http://gulbenkian.pt/projecto/action-for-age-3/  (16/06/2016) 
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Esta designer faz parte de outros projetos de inovação social que valorizam o 

envolvimento e a participação de não designers. Nomeiam-se o EntreGerações – tam-

bém uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian, em conjunto com a agência 

britânica ThinkPublic,23 destinada a pensar os desafios do envelhecimento da popula-

ção (Fig. 2.3); e o Projecto REMIX, descrito como «uma incubadora de eco-design 

que envolve 5 moradores do Bairro do Armador, em articulação com designers (...) 

uma oficina de co-design, capaz de estabelecer um canal de comunicação entre mora-

dores do Bº do Armador e designers, os quais projectaram peças de design, a partir do 

reaproveitamento de materiais residuais».24  

Numa exploração exaustiva do cenário nacional haveria outros projetos portu-

gueses a nomear, no entanto não é esse o objetivo deste trabalho. Ainda assim, como 

acréscimo, deixa-se um apontamento sobre um questionário realizado aos designers 

portugueses em 2012, divulgado pelo CPD, APD e AND.25 (Fig. 2.4) Num dos pontos 

pediu-se aos respondentes que indicassem a frequência com que procuravam a partici-

pação de todas as partes interessadas no desenvolvimento das várias etapas dos seus 

projetos. No conjunto das quase cem respostas, o resultado foi positivo, levando a crer 

que os designers portugueses, não só valorizam a participação das partes interessadas 

nos seus projetos, como a procuram. Noutro ponto perguntou-se com que frequência 

utilizavam os meios de comunicação digitais em situações de desenvolvimento proje-

tual. O resultado mais expressivo foi para a pesquisa sobre os temas; nos tópicos rela-

cionados com a colaboração com outros profissionais, ou com os destinatários dos 

produtos criados, os resultados são mais hesitantes; tal como nos tópicos relativos à 

recolha de comentários durante o projeto e após a finalização do mesmo. 
																																																								
23 http://thinkpublic.com/stories/get-your-hands-on-the-intergenerationall-toolkit 
http://intergenerationall.org/?lang=pt   
https://vimeo.com/46756415 (16/06/2016) 
 
24 «Promovido pela Remistura - Associação, apoiado pela Câmara Municipal de Lisboa, é um projecto 
global de promoção social. O objectivo é encontrar novas soluções para a inclusão e desenvolvimento 
social, tendo em vista a capacitação da comunidade.» 
 https://www.facebook.com/ProjectoreMix/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info 
(16/06/2016) 
 
25		Realizado no âmbito do Projecto DISS – Design, Inovação Social e Sustentabilidade, apresentado ao 
concurso de projetos de I&D da Fundação para a Ciência e Tecnologia de 2012 (Referência: 
PTDC/CPC-DES/4783/2012). O projeto, liderado pela Professora Maria Teresa Cruz, previa a realiza-
ção da presente tese de doutoramento em ciências da comunicação, e de outra na área da ecologia hu-
mana, com enfoque na inovação social e sustentabilidade. O projeto não foi concretizado, por falta de 
financiamento, mas numa fase inicial, ainda a aguardar os resultados do concurso, realizou-se o referido 
questionário, elaborado pela autora desta tese em colaboração com Josélia Pedro.	
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Divulgação	do	questionário	Projecto	DISS	

 

 

											Figura	2.4	–	Imagem	da	divulgação	pelo	CPD	nas	redes	sociais	(Junho	2012).	

 

Quando interrogados sobre os aspetos mais importantes para o design, na pers-

petiva do desenvolvimento sustentável, a resposta mais escolhida foi «Desenvolver 

mais projetos de design em colaboração com profissionais de outras áreas de especia-

lização», em detrimento de «Estimular a formação de redes de colaboração criativa» e 

de «Aumentar a participação de todas as partes interessadas nas várias etapas dos pro-

jetos de design».26 A leitura destes resultados parece indicar alguma disposição para a 

inclusão das partes interessadas no desenvolvimento dos projetos, mas não necessari-

amente por via dos meios de comunicação online. E numa apreciação global das vias 

conducentes a um desenvolvimento sustentável, a participação das partes interessadas, 

ou a formação de redes de colaboração criativa, são preteridas em relação à colabora-
																																																								
26 O questionário do Projeto DISS está no Anexo I da tese. Das questões colocadas, as que mais inte-
ressam a este trabalho estão na parte final, com o subtítulo «Processos de Trabalho». Esta nota de roda-
pé refere-se às questões numeradas 12, 13 e 14. 	
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ção profissional interdisciplinar. Estas são as observações possíveis sobre os resulta-

dos do questionário. Uma análise mais conclusiva resultaria do projeto onde o questi-

onário se inseria, mas o mesmo não chegou a ser concretizado. 

 

Este capítulo procurou traçar uma descrição do design participativo, desde as 

origens escandinavas, passando pela internacionalização, e terminando com este breve 

apontamento sobre o aspeto da participação no design português. No próximo capítulo 

são analisadas com mais detalhe algumas das questões referidas até aqui. Em particu-

lar a aproximação aos utilizadores finais, e outras partes interessadas em participar nos 

projetos de design, e as relações de poder nos processos criativos e participativos. 

 

	





 

 

 

 

 

PARTE I . CAPÍTULO 3 . 

A PARTICIPAÇÃO NO DESIGN, QUESTÕES DE FOCO  

          E DE PODER 

 

Num artigo de 2002, Eevi E. Beck, da Universidade de Oslo, começa por per-

guntar se o design participativo escandinavo está ultrapassado: «Many would say it is. 

Yet, as Information Systems (IS) diffusion continues in familiar and new guises, IS re-

searchers and developers face political dilemmas through the conduct of their work. 

These are precisely the original area of concern for the research area of Participatory 

Design (PD). How, then, to make PD better reflect contemporary concerns?» No 

mundo tornado global pelas tecnologias da informação e comunicação, as preocupa-

ções sociais, políticas, éticas, não desaparecem, ganham até uma nova dimensão. Nes-

te contexto, a autora defende que o design participativo deve requerer investigação 

mais detalhada dessas preocupações e das consequências associadas ao desenvolvi-

mento, à gestão e ao uso dessas tecnologias. A proposta que apresenta é a de reforçar 

o lado político da participação no design, com o intuito de fortalecer a posição dos 

destinatários dos produtos criados, de dar mais poder aos utilizadores.  

Liz Sanders e Pieter Stappers (2008), num artigo intitulado Co-creation and 

the new landscapes of design, afirmam que nas últimas décadas os designers têm vin-

do a aproximar-se dos utilizadores dos produtos por si criados. Os primeiros avanços 

sólidos neste movimento, tanto na prática como no ensino, estão na abordagem do de-

sign centrado no utilizador (user-centered design), sob o ponto de vista do próprio 

designer, no papel de especialista. Neste contexto, a investigação é realizada maiorita-

riamente com base na observação e em entrevistas, com os utilizadores a realizar tare-

fas predeterminadas ou a opinar sobre produtos concebidos pelo designer. Os autores 

afirmam que esta abordagem do design centrado no utilizador, onde o utilizador é o 
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sujeito, teve maior implantação nos Estados Unidos da América. Mas sob a influência 

do design participativo escandinavo (onde o utilizador é visto como parceiro) os utili-

zadores têm progressivamente assumido papéis mais relevantes logo nas primeiras 

fases do processo de design, da recolha de informação, do desenvolvimento de ideias 

e conceitos. Esta última perspetiva está mais próxima do design centrado no ser hu-

mano (human-centered design), defendido por Sanders e Stappers, David Kelley 

(2002),1 Don Norman (2013), entre muitos outros.	 

Numa perspetiva distinta, Kim Halskov e Nicolai Hansen (2015, p. 89), a pro-

pósito da análise que fazem das comunicações apresentadas durante dez anos de Par-

ticipatory Design Conferences (2002 a 2012) falam da substituição da figura do 

utilizador pela simples designação de pessoa – assinalam esta substituição como uma 

tendência do design participativo atual. Por sua vez, Klaus Krippendorff,  numa pales-

tra realizada em Abril de 2009,2 afirmou que os designers estão sempre preocupados 

com o utilizador, quando na realidade o utilizador, enquanto último alvo do designer, 

é um mito; os designers lidam ou contactam apenas com intermediários, com repre-

sentantes. O utilizador é uma abstração. No seu entender, é necessário reequacionar a 

noção de utilizador: será mais adequado reconhecê-lo como mais uma das partes inte-

ressadas no produto ou serviço – os sujeitos não devem ser vistos apenas como alvos 

finais. Um dos objetivos do design deverá ser incentivar todos os que tem algum tipo 

de interesse no produto final a participar na sua conceção. 

Presentemente ambas as designações, design centrado no utilizador e design 

centrado no ser humano, são bastante utilizadas, tanto na teoria como na prática. Mui-

to embora na prática profissional a distinção seja muitas vezes menosprezada, como se 

pode verificar em comentários encontrados em fóruns profissionais online: «For  all 

practical purposes we can safely use the terms interchangeably»3 ou «In many ways 

they are the same and for most projects they will indeed amount to the same thing».4 

																																																								
1 http://www.ted.com/talks/david_kelley_on_human_centered_design (TED2002) (13/03/2015) 
2 The 8th European Academy of Design International Conference, 
http://www.ead09.org.uk/klaus.html (01/02/2010). 
3 http://www.quora.com/Whats-the-difference-between-a-Human-centered-design-and-User-centered-
design-perspectives (13/03/2015) 
4 http://ux.stackexchange.com/questions/72445/human-centered-design-vs-user-centered-design  
(13/03/2015) 
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No entanto, na investigação em design, principalmente nos campos mais ligados aos 

meios e tecnologias digitais, a discussão da distinção destas abordagens é recorrente.  

Don Norman é um dos autores que mais tem explorado o tema de qual deverá 

ser o foco central dos procedimentos do design.5 Na primeira edição do influente livro 

The Design of Everyday Things, de 1988,6 refere-se ao user-centered design, e na edi-

ção de 2002 mantêm esta designação, mas depois passa a adotar o human-centered 

design e mais tarde ainda propõe o activity-centered design. Em 2005, publicou um 

artigo intitulado Human-Centered Design Considered Harmful,7 onde passa a apre-

sentar o design centrado na atividade. Na altura o artigo gerou alguma polémica, com 

centenas de comentários publicados na web, levando Norman a escrever um segundo 

texto com o intuito de esclarecer algumas das questões levantadas: HCD Harmful? A 

Clarification.8 Neste último escreve: «The problem (…) is that HCD has developed as 

a limited view of design. Instead of looking at a person's entire activity, it has primari-

ly focused upon page-by-page analysis, screen-by-screen. As a result, sequences, in-

terruptions, ill-defined goals — all the aspects of real activities, have been ignored. 

(…) By focusing upon the tasks to be done and on the activities that are actually car-

ried out, I hope to broaden people's views of what should be considered. (…) Design 

for the activity and the rest will take care of itself, better than the reverse – design for 

the person, without proper support for the activity.» (Norman, 2005a) 

Em textos posteriores Norman procura conciliar estas duas abordagens ao de-

sign, e a edição revista e aumenta, de 2013, do livro acima referido inclui um subcapí-

tulo «activity-centered versus human-centered design», onde se pode ler: «The intense 

focus on individuals is one of the hallmarks of human-centered design, ensuring that 

products do fit real needs, that they are usable and understandable. But what if the 

product is intended for people all across the world? (…) How can we pretend to ac-

commodate all of these very different, very disparate people? The answer is to focus 
																																																								
5 Para além das explorações do tema nos seus livros, também se pode verificar a recorrência do tema na 
lista de artigos que Normam reúne na sua página web (desde 2004): 
http://www.jnd.org/dn.mss/essays.html  (11/06/2016) 
6 O título original do livro foi The Psychology of Everyday Things, mas rapidamente assumiu o segundo 
título. Foi reeditado em 2002, com novo prefácio, e novamente em 2013, numa reedição «revista e au-
mentada». 
7 http://jnd.org/dn.mss/human-centered_design_considered_harmful.html  (13/03/2015) 
8 http://www.jnd.org/dn.mss/hcd_harmful_a_clari.html  (13/03/2015) 
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on activities, not the individual person. (…) Support the activities while being sensi-

tive to human capabilities, and people will accept the design and learn whatever is 

necessary.» 

Olhando a uma breve descrição do design centrado no ser humano, de Norman 

(2013): «The process that ensures that the designs match the needs and capabilities of 

the people for whom they are intended», quando comparada com uma definição de 

Sanders (2006, p. 6) de design participativo, a sobreposição torna-se notória: «Partic-

ipatory design is an approach to design that attempts to actively involve the people 

who are being served through design in the process to help ensure that the designed 

product/service meets their needs.» 

	

Topografia	da	investigação	em	design		

 

 
 

											Figura	3.1	–		Adaptado	de	Sanders	(2006,	p.	4)	(Anexo	III.I)	
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Nos artigos de Sanders acima referidos são incluídas duas versões de um dia-

grama com as articulações de alguns tipos de investigação englobados pelo design 

centrado no ser humano (Fig. 3.1). Nele pode ver-se como são integrados o design 

centrado no utilizador e o design participativo; como ficam posicionados um em rela-

ção ao outro, e também em relação ao design crítico e ao design e emoção. Os tipos de 

investigação são colocados no quadro segundo um eixo vertical, que opõe o domínio 

do design ao domínio da investigação, e um eixo horizontal, que opõe o campo dos 

especialistas ao campo da participação. Esta disposição apresentada por Sanders é 

apenas uma das perspetivas possíveis. Como foi visto no capítulo anterior, as técnicas 

de investigação aqui colocadas no âmbito do design centrado no utilizador, são tam-

bém assumidas nas práticas do design participativo.9 

Numa perspetiva atual do design participativo escandinavo, Tone Bratteteig e 

Ina Wagner (2014, p. 1) definem-no como uma abordagem ao design de sistemas e 

objetos computacionais, que tem como principal objetivo envolver potenciais utiliza-

dores no processo de design. Defendem que a abordagem do design participativo dife-

re das abordagens centradas no utilizador ou no ser humano, porque coloca os 

utilizadores como co-designers durante as várias fases do processo de design. Os utili-

zadores não são vistos apenas como fontes de informação ou como atestadores de 

produtos mais ou menos acabados. No design participativo os utilizadores, para além 

de poderem contribuir com conhecimento especializado sobre o contexto em que o 

novo sistema ou objeto irá ser inserido, podem também ter um papel facilitador dos 

processos de introdução e de uso desse sistema ou objeto tecnológico, e ainda influen-

ciar o design e opinar sobre as soluções técnicas que irão moldar as suas futuras ativi-

dades. 

Por sua vez, Robertson e Wagner (2012) afirmam que o princípio fundamental 

do design participativo é o de que as pessoas têm o direito de tomar decisões sobre 

como fazem o seu trabalho ou quaisquer outras atividades onde possam usar novas 

tecnologias. Este é o aspeto mais vincado do design participativo, sendo ao mesmo 

tempo um compromisso ético declarado e o principal ponto de diferença relativamente 

às abordagens do design centrado no ser humano ou no utilizador.  

																																																								
9 Ver Figura 2.1 
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Gerard Fischer (2003; 2013) propõe uma abordagem distinta, procurando supe-

rar o design participativo escandinavo e também a perspetiva do design centrado no 

utilizador. A sua proposta de meta-design tem como principal objetivo capacitar os 

indivíduos para alcançar uma participação informada: «Meta-design characterizes 

objectives, techniques, and processes for creating new media and environments that 

allow the owners of problems to act as designers. A fundamental objective of meta-

design is to create socio-technical environments that empower users to engage in in-

formed participation rather than being restricted to the use of existing systems.» 

A primeira referência ao metadesign data do início da década de 60 e vem do 

designer holandês Andries Van Onck, numa abordagem à teoria da complexidade e 

sistemas de informação do ponto de vista do design industrial. Van Onck estudou na 

escola de design de Ulm (Hochschule für Gestaltung Ulm),10 e mais tarde tornou-se 

professor do Politécnico de Milão, onde o metaprogetto se afirmou como uma parte 

curricular do curso de design industrial. O desenvolvimento do metadesign foi conti-

nuado por Van Onck durante os anos 70 e 80, alinhado com a semiótica e ligado às 

tecnologias da informação. Com a expansão da internet e outras tecnologias da infor-

mação organizadas em rede, esta abordagem ao design foi ganhando mais espaço, mas 

sem apresentar uma evolução sólida e linear. 	

Elisa Giaccardi (2003) fez uma análise detalhada das abordagens ao metade-

sign desde os anos 80, vindas de várias áreas do design, da engenharia do software, da 

biotecnologia, da arquitetura e da arte. Depois de rever as respetivas teorias, enqua-

dramentos e práticas, concluiu que o metadesign não era ainda uma área disciplinar 

estabelecida, nem apresentava uma teoria coerente. No entanto representava uma ten-

dência clara no campo do design, feita de conceitos e significados interligados, que 

parecia querer responder às mudanças nas condições materiais da vida atual.  

																																																								
10 «Amongst my teachers I was lucky enough to have Gerrit Thomas Rietveld from the Dutch De Stijl 
group; later I studied in Ulm at the Hochschule fuer Gestaltung with Tomas Maldonado, Walter Zeis-
chegg and Max Bill.» http://www.andriesvanonck.com/about_me.html; 
http://www.andriesvanonck.com/reflections.html 
No início da década de 60 escreveu um artigo intitulado Metadesign, traduzido para português em 
1965, numa publicação periódica da Associação Brasileira de Desenho Industrial: Produto e Lingua-
gem, Rio de Janeiro, ano 1, n.2, 1965. 
http://docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=bib_redarte&pagfis=2180&pesq=&esrc=s  
(13/04/2015)	
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Na última década, o metadesign tem sido explorado principalmente no centro 

de investigação dirigido pelo professor Gerhard Fischer, o Center for Lifelong Learn-

ing and Design da University of Colorado Boulder,11 e também numa série de projetos 

e iniciativas sediadas no Reino Unido, com participações e contributos de investigado-

res de outras nacionalidades. O professor John Wood (2007), do departamento de de-

sign do Goldsmiths College, é um dos mentores da plataforma Metadesigners 

Network,12 onde o metadesign é definido como um enquadramento que ajuda os de-

signers a mudar paradigmas. Afirmam que essa mudança não pode ser alcançada pelo 

design vigente. Os hábitos instituídos oferecem resistência à mudança, porque, como 

todos os paradigmas, fazem parte de uma complexa teia de forças económicas, cultu-

rais, estéticas e outras que se reforçam mutuamente. É importante redesenhar as práti-

cas instituídas, constituindo equipas pequenas e sinergéticas, que serão adaptáveis e 

inventivas, com valências complementares, e funcionarão numa lógica de co-criação. 

Idealmente serão «criativamente destemidos, radicalmente otimistas e auto-

reflexivamente conscientes». O seu enfoque não estará no design de produtos e servi-

ços, mas na definição de novos paradigmas para atingir a sustentabilidade. Dizem que 

o metadesign tem de ser uma prática em equipa, destinada a criar uma sociedade glo-

bal mais sinergética.13 

Com um sentido semelhante Sanders afirmou: «In the years to come, designers 

can either attempt to own the design development process (and keep non-designers 

out of it), or they can open it up and work collectively with others in redefining de-

signing. The second option seems to me to be the most exciting challenge. How can 

designers use their expertise and intuition to spark, harness and guide the collective 

creativity of others? The second option is, in my opinion, inevitable and imminent.»14  

 O design para a sustentabilidade ambiental, social e económica parece implicar 

uma abordagem mais aberta ao processo criativo, menos centrada na figura do desig-

																																																								
11 http://l3d.cs.colorado.edu/wordpress/  (15/05/2015) 
12 http://metadesigners.org/HomePage (15/05/2015) 
13 http://metadesigners.org/Metadesign-Introduction  (13/04/2015) 
14  Parte da resposta de Sanders à pergunta de VanPatter: «If we use the word design to simply mean a 
generative mental and hand activity, then such user session output could be considered design. Is this 
more general generative definition of design what you mean when you say the virtuosos are the users?» 
Sanders & VanPatter (2004, pp.13-15). 
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ner. Sanders menciona um colapso iminente das disciplinas de design tradicionais e 

um futuro realinhamento, manifestando apreensão pela falta de capacidade de resposta 

das universidades. No seu entender, embora a academia estabeleça e dirija o discurso 

do design, não parece capaz de propor formação que lidere a mudança: «I would say 

that the graduate design education community is not able to respond to the changes 

quickly enough to address the growing needs of the marketplace. From what I under-

stand, it is very difficult to change old and large institutions such as universities.»15 O 

discurso académico tende a ser idealista, desempenhando um papel positivo no pen-

samento do futuro, mas nem sempre está alinhado com a prática profissional.  A auto-

ra defende a necessidade de mudança nas práticas, mas admite a existência de vários 

caminhos possíveis. Uma certeza prende-se com a inclusão das pessoas, os utilizado-

res-finais, no processo do design. Na óptica de Sanders o principal problema está na 

persistência do modelo expert-driven, no facto dos designers continuarem a conceber 

produtos para as pessoas, quando o mais adequado seria o desenvolvimento dos pro-

dutos com as pessoas. Num texto de 2001, critica a visão do designer como perito e 

virtuoso, para defender a importância do design participativo.  

 Como foi referido na introdução, no livro Design, When Everybody Designs, 

Ezio Manzini (2015) ao explorar a relação entre o designer profissional e o indivíduo 

participante não designer, apresenta uma abordagem diferente à noção de designer en-

quanto expert. Defende que, tal como todas as pessoas têm a capacidade de correr, 

também têm a capacidade de fazer design; no entanto nem todas correm uma marato-

na ou vêm a ser atletas profissionais, e nem todas tem as competências necessárias e a 

qualificação para se tornarem designers profissionais. A partir desta constatação faz a 

distinção entre dois polos na atividade do design: um difuso (diffuse design) e um es-

pecializado (expert design). Do lado do design difuso estão os indivíduos não especia-

lizados mas com capacidades inatas para o design, e do outro lado os indivíduos 

treinados para serem profissionais do design. Manzini assume esta separação como 

uma abstração e vê-a apenas como uma forma de aceder às dinâmicas socioculturais 

entre os intervenientes, de explorar as respetivas variações e interligações. Nas pala-

vras do autor, esta distinção é proposta num contexto de design e mudança social, 
																																																								
15 Parte da resposta de Sanders à pergunta de VanPatter: «How might we explain the fact that the grad-
uate design education community has largely missed the massive change well underway in the market-
place?» Sanders e VanPatter (2004, p. 4). 
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num mundo conectado, em transição para a sustentabilidade: «a world in which eve-

rybody constantly has to design and redesign their existence, wether they wish it or 

not; a world in which many of these projects converge and give rise to wider social 

changes; a world in which the role of design experts is to feed and support these indi-

vidual and colective projects – and thus the social changes they may rise to.» (Manzi-

ni, 2015, p. 1) 

Voltando à perspetiva do design ligado às tecnologias da informação e comu-

nicação – onde o discurso sobre a colaboração criativa e o co-design  anda mais perto 

das raízes do design participativo escandinavo – toma-se o livro Disentangling Parti-

cipation, Power and Decision-making in Participatory Design, publicado em 2014. 

As autoras, Tone Bratteteig e Ina Wagner, atuam como designers, investigadoras e 

professoras do Research Group for Design of Information Systems e do Departamento 

de Informática da Universidade de Oslo, e a argumentação que apresentam no livro 

reflete o seu envolvimento direto em dois projetos: IPCity,16 uma aplicação de reali-

dade aumentada (mixed reality) para planeamento urbano, e Sisom,17 um sistema de 

informação para dispositivos móveis que permite aos pacientes comunicar os sintomas 

ao médico, antes da consulta. 

 No prefácio do livro escrevem: «We have followed participatory design since 

it’s beginning as a political protest movement, seeing it change and diversify over the 

years. Participatory Design – PD for short – is still around and is being used in a lot 

of settings that were difficult to imagine in the 1970ies. Participation of users has be-

come important not only in design of IT but also in areas like health care, community 

development and urban planning. The concept has been stretched as some of the par-

ticipatory methods were imported and adopted in ways that conflicted with the strong 

normative roots of PD, i.e., designers sharing power with users and having them in-

																																																								
16 «The application aimed to support mixed teams of urban planners, politicians and citizens in using 
participatory technologies to create and manipulate design alternatives for real urban planning pro-
jects (…) The MR-Tent was evaluated and redesigned in six cycles of design–evaluation–redesign in 
the context of real (ongoing) urban planning projects with urban planners and a variety of interested 
participants as users.» (Bratteteig e Wagner, 2014, p. 8) 
17 «A previous system for adult patients had been a success, and the hospital wanted to develop a simi-
lar system for child patients. Children are, however, different from adults in several ways. For exam-
ple, small children cannot read and write and do not understand abstract information well. A project 
was initiated, aimed at designing a children’s version of the adult system for children with cancer.» 
(Bratteteig e Wagner, 2014, p. 8)	
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fluence the design result. In contrast to the 1970ies, the politics of PD has moved to 

the background. The focus today is more on how to do it than on why. PD has come to 

mean a lot of different things to different people, opening up for a range of interpreta-

tions, from just any contact with users to emphasizing the moral basis.» 

 A perspetiva que o livro apresenta é explícita logo no título: é sobre o poder e 

a tomada de decisão associados ao design participativo. Com base na análise realiza-

da, muito focada nos projetos referidos e no como fazer, as autoras demonstram a for-

te ligação existente entre participação e poder, reforçando o aspeto mais político desta 

abordagem ao design. Dizem que o poder no design participativo está concentrado na 

oportunidade de ter uma palavra a dizer, de ganhar voz. (Bratteteig e Wagner, 2014, p. 

111) 

 

Momentos	de	ação	e	participação	num	projeto	de	design		

 

 

											Figura	3.2	–		A	partir	de	Bratteteig	e	Wagner	(2014)	

 

Para avaliar a extensão e o impacto da participação nos projetos de design, são 

identificados diferentes momentos de ação: a criação de opções, a seleção entre op-

ções, a implementação ou materialização de uma escolha, e a avaliação do resultado 

(Fig. 3.2). Os utilizadores e outras partes interessadas não têm de participar em todos 

estes momentos para contribuir para um resultado participativo. Criar opções e avaliar 

soluções são os campos com as possibilidades mais fortes para a participação. Já a 

implementação é o campo onde os designers, com as suas técnicas e competências, 

dominam. Na parte da seleção pode facilmente constatar-se como os contributos dos 
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participantes, as suas escolhas e observações, são tidas em conta.  

Um projeto de design envolve muitos tipos e níveis de decisões. Cada escolha 

têm implicações, abrindo ou restringindo o espaço para outras opções, afetando-as de 

formas por vezes imprevistas. Olhar para o poder a partir da perspetiva da tomada de 

decisões dá uma imagem mais complexa desse poder. Conforme Bratteteig e Wagner 

observam, essa perspetiva evidencia a relatividade do poder dos designers. Enquanto 

dura o processo de design, as múltiplas escolhas realizadas vão moldando o resultado, 

e no final é o utilizador que efetiva o produto, apropriando-se do design pela decisão 

do uso. As autoras apontam também outras restrições ao poder do design, que resul-

tam de aspetos estruturais, tais como: o enquadramento institucional de um projeto, os 

limites temporais, a autoridade formal sobre as decisões relativas a orçamento e con-

tratação. Veem o poder como um conceito problemático e tentam chegar a um enten-

dimento com base em diferentes expressões do poder, incluindo influência, 

compreensão mútua, confiança, lealdade. 

 No capítulo quatro do livro acima referido, são identificadas três categorias de 

decisões: sobre valores e conceitos; sobre como implementar a ideia (the vision); e 

decisões que requerem negociação com o mundo exterior. As maiores decisões são 

sobre os valores e os conceitos subjacentes ao projeto e incluem a definição do tipo de 

participação permitido e a maior ou menor abertura do processo criativo (openness in 

design). (Fig. 3.3) 

	

Categorias	de	decisões	da	participação	no	design	

 

DECISÕES	

Valores	e	Conceitos	

Implementação	da	Ideia 

Negociação	com	o	Exterior 

. 

											Figura	3.3	–		A	partir	de	Bratteteig	e	Wagner	(2014)	
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Com base no acompanhamento e observação dos dois projetos onde Bratteteig 

e Wagner estiveram diretamente envolvidas, não só como investigadoras mas também 

como designers, constatam que a maioria das decisões foi tomada sem discordâncias, 

mas algumas envolveram negociações e até conflitos. Associam este facto à irreversi-

bilidade do design: «In design, some of the decisions become implemented: concreti-

zed and material. Materialized decisions are intermediary or final design results. 

These decisions and their effects become difficult to reverse.» (2014, p. 54) Outro as-

peto que destacam é que, mesmo quando há decisões a tomar pelos participantes e to-

das as vozes são ouvidas, nem todas as posições individuais podem estar espelhadas 

no produto final. «Participation does not entail that all participants see their own par-

ticular contribution in the design result.» (2014, p. 106) 

O livro Routledge International Handbook of Participatory Design, editado por 

Jesper Simonsen e Toni Robertson (2013), é de grande interesse para perceber quais 

os temas mais explorados na literatura atual do design participativo. A exploração de 

orientações sobre como fazer parece ser o tema dominante:  

· como encontrar os representantes mais adequados dos potenciais utilizadores, 

que agirão nos projetos como co-criadores;  

· como organizar o processo de design;  

· como desenvolver uma base comum que permita a aprendizagem mútua;  

· como desenvolver ideias e como avaliá-las em equipas multidisciplinares. 

 Mas o mais difícil, tal como Bratteteig e Wagner (2014) fazem notar, é saber:  

· como fazer a partilha do poder – um ato inerente ao design participativo.  

Para colaborar com os utilizadores e outras partes interessadas, no seu papel de 

co-criadores, os designers precisam de, por um lado partilhar o seu poder, e por outro, 

reconhecer e valorizar a experiência e o conhecimento específicos dos participantes. 

Um dos fundadores do design participativo escandinavo dos anos 70, Kristen 

Nygaard,18 destacava a importância de os designers respeitarem as decisões dos parti-

cipantes, mesmo discordando delas. A inclusão dos participantes na tomada de deci-

sões em todas as fases de um projeto de design obriga a um grande compromisso por 

parte dos designers.  

																																																								
18 Nygaard (1979) e Nygaard & Sørgård (1987) 
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Numa perspetiva mais recente Morten Kyng (2010) afirma que a investigação e 

o discurso do design participativo estão demasiado presos a aspetos técnicos e políti-

cos e, no contexto do crescente desenvolvimento do design das tecnologias da infor-

mação e comunicação, é importante explorar outros aspetos que evidenciem a 

adequação da abordagem do design participativo neste tipo de projetos. (Fig. 3.4)  

 

Aspetos	da	evolução	do	design	participativo:	entre	o	político	e	o	técnico	

 

	 Exemplos	das		
práticas	iniciais	

Exemplos	das		
práticas	recentes	

Desafios	para	as		
práticas	futuras	

IDEAIS	 Democracia	no	trabalho;	
suporte	aos	interesses	
dos	trabalhadores	

Envolvimento	contínuo	
dos	utilizadores;	melho-
res	sistemas	para	todos	

Melhorar	os	sistemas	
para	os	utilizadores	e	
para	as	organizações	

PAPEL	DAS	EMPRESAS	 Empresas	utilizadoras:	
contrapartidas	

Utilizadores	e		
produtores:	parceria	

Envolvimento	dos		
produtores	das	TIC	

DIREITOS	DE	
PROPRIEDADE	
INTELECTUAL	

Resultados	de	acesso	
gratuito	generalizado	

Resultados	protegidos	 Disseminação	e	desen-
volvimento	contínuo	do	

design	das	TIC	

FINANCIAMENTO	 Interno	 Externo	 Foco	nos	utilizadores,	
indo	além	das	organiza-
ções	e	da	investigação	

UTILIZADORES	 Trabalhadores,	em		
oposição	a	dirigentes		

Clientes,	pacientes,		
famílias,...	

Maior	envolvimento	de	
clientes,	pacientes,...	

LOCAIS	 Locais	de	trabalho	 Fora	dos	locais	de		
trabalho;	em	casa,...	

Forte	envolvimento	em	
ambientes	exteriores	ao	

trabalho	

SALVAGUARDA	DOS	
INTERESSES	DOS	
UTILIZADORES		

Sindicatos	 Investigadores	do	design	
participativo	

Novas	alianças	de		
salvaguarda	de		
interesses	vários	

RESULTADOS	DO	
PROJETO	

Materiais	para	a		
formação	dos		
utilizadores	

Publicações	científicas,	
artigos	

Materiais	de	apoio		
ao	uso	qualificado	e		
à	disseminação	

TÉCNICAS	 Prototipagem	experi-
mental;	trabalho	de	
campo	amador	

Prototipagem	experi-
mental;	trabalho	de	
campo	profissional	

Técnicas	para	o	trabalho	
e	para	uso	em	ambientes	

privados	

. 

											Figura	3.4	–		Adaptado	de	Kyng	(2010,	p.	52).	(Anexo	III.IV)	
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«We have to demonstrate that PD can deliver more than politics for the users 

and techniques for IT-professionals pursuing a management agenda. We have to 

demonstrate that PD can deliver ICT designs that appeal both to users and to those 

who pay (…) At the same time we have to continue to cater for the PD aspects of ICT 

design, e.g., how to provide space for users to handle their interests. To this end we 

have to develop answers that are also valid for people who do not condone a political 

agenda of, e.g., workplace democracy.» (Kyng, 2010, p. 62) 

No quadro acima reproduzido, intitulado «A framework for the gap between 

politics and techniques», Kyng distingue entre exemplos dos primeiros projetos de 

design participativo, exemplos recentes e desafios associados à renovação das práti-

cas.19 Na última coluna pode ler-se como ideal: «to design better systems for users 

and for organizations». Dir-se-ia que é um ideal bastante genérico e poderia ser colo-

cado em qualquer fase do design participativo. Observando o quadro na totalidade, 

parece que a falta de enfâse na faceta política descaracteriza o design participativo. 

Assim, ao terminar este capítulo volta-se a Bratteteig e Wagner (2014), para re-

forçar que o design participativo é, na origem, uma abordagem caracterizada pelo em-

penho em partilhar o poder com os participantes, e em facilitar a participação em 

várias fases dos projetos de design. A questão do poder surge como fundamental na 

averiguação das possibilidades e limitações da participação. O argumento apresentado 

pelas autoras é que não basta a disponibilidade para partilhar o poder. Para garantir a 

qualidade do processo participativo, os designers têm de saber usar o seu poder de es-

pecialistas e donos do processo e saber compartilhá-lo. E a sua predisposição para 

partilhar o poder tem de ser acompanhada de sensibilidade cultural, de sentido de res-

ponsabilidade e discernimento político.  

As questões do poder relacionadas com a participação em processos criativos e 

de comunicação serão retomadas em vários pontos desta tese, pela perspetiva de vá-

rios autores de outros domínios científicos, que não o do design. Serão retomadas na 

Parte II, numa caracterização generalizada dos processos de participação (capítulo 

cinco), a propósito do poder das redes de comunicação digitais (capítulo seis), e da 
																																																								
19 No final do artigo Kyng (2010, p. 63) deixa ainda um segundo quadro, onde coloca sugestões de no-
vas práticas de design participativo, que pode ser visto como uma continuação do quadro aqui reprodu-
zido.	
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constituição da cultura participativa, assente nas potencialidades e na expansão do uso 

dos média digitais (capítulo sete). Na Parte III, o capítulo dez procurará observar as 

questões do poder associado à programação da participação pelos média digitais, e na 

última parte da tese, as relações de poder serão observadas a partir de um outro ponto 

de vista –  o de Michel Foucault, que dedicou boa parte da sua obra à exploração das 

relações de poder em vários contextos sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 PARTE I . CAPÍTULO 4 . 

 PLATAFORMAS DE MEDIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO  

 NO DESIGN  

 

Para clarificar as possibilidades de participação tecnologicamente mediada em 

projetos de design, apontam-se dois exemplos de plataformas online de apoio à parti-

cipação no design, ambas em funcionamento há mais de cinco anos, mas com áreas de 

influência distintas. A primeira delas, a OpenIDEO, de alcance internacional, é am-

plamente reconhecida no meio do design para a inovação social como um caso exem-

plar e bem sucedido. A segunda, a Owela, é finlandesa, de menor dimensão, e não 

parece incluir projetos de outras nacionalidades; foi escolhida porque, em certa medi-

da, parece aproximar-se mais ao argumento e aos aspetos específicos explorados nesta 

tese, mas não tem a mesma projeção ou reconhecimento do exemplo anterior. 

Existem muitos exemplos de plataformas online que anunciam a vocação para 

facilitar a colaboração em projetos, desde as mais estabelecidas Basecamp e Asana,1 

até outras mais recentes e experimentais como a edo.io e a Kanbanchi,2 construídas 

com base no Google Drive. Mas parecem centrar-se na gestão e desenvolvimento dos 

projetos pelas equipas de profissionais envolvidos, ou quanto muito incluir uma rela-

ção com os clientes. Algumas plataformas, declaradamente mais vocacionadas para o 

design, como a InVision ou a Mural,3 na respetiva apresentação incluem frases como: 

«Simplify your feedback process by having clients, team members, and stakeholders 

comment directly on your designs.» e «Design better, faster, and more collaboratively 

																																																								
1 https://basecamp.com/ ; https://asana.com/moveworkforward  (20/06/2016) 
2 http://www.edo.io/ ; http://www.kanbanchi.com/  (20/06/2016) 
3 https://www.invisionapp.com/ ; https://mural.co/  (20/06/2016)	
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with real-time, in-browser design collaboration and presentation tools. Seamlessly 

launch meetings, create guided tours, and present designs to stakeholders.» (In-

Vision); ou «Keep your collaborators in the loop with comments and live conversa-

tions no matter where you may be.» e «Features like voting allow you to streamline 

the decision making process and move forward without skipping a beat.» (Mural). In-

cluem as palavras-chave: colaboração, partes interessadas, tomada de decisão, e po-

deriam ser facilmente incluídas neste capítulo como exemplos de cariz mais 

comercial. No entanto, escolheram-se as a seguir descritas não só pelas características 

específicas de cada uma, mas também pelo contraste gerado entre ambas.  

 

OPENIDEO.COM 

 A plataforma OpenIDEO resulta de uma iniciativa da empresa de design 

IDEO, fundada em Palo Alto, Califórnia.4 Apresenta-se como «an award-winning 

global design firm that takes a human-centered, design-based approach to helping 

organizations in the public and private sectors innovate and grow.»5 Pela mão do 

atual presidente e CEO, Tim Brown, a IDEO tem-se afirmado como uma grande 

impulsionadora da divulgação massiva do pensamento do design (design thinking): 

«a human-centered approach to innovation that draws from the designer's toolkit 

to integrate the needs of people, the possibilities of technology, and the require-

ments for business success.»6 

Na página de entrada da plataforma online consta a seguinte frase de apresen-

tação: «OpenIDEO is a global community working together to design solutions for the 

world’s biggest challenges».	 

 A participação na plataforma requer uma inscrição inicial, que transforma o 

participante num membro da comunidade. O processo inicia nos desafios colocados à 

comunidade, normalmente patrocinados por organizações sem fins lucrativos, ou por 

empresas; passa por uma sucessão de fases, definidas em acordo com a metodologia 

																																																								
4 A IDEO iniciou em 1991, com a junção de 4 empresas: David Kelley Design, Moggridge Associates, 
ID Two, Matrix Product Design. Atualmente conta com delegações em São Francisco, Nova Iorque, 
Chicago, Cambridge, Londres, Munique, Xangai, Singapura e Tóquio.  
5 https://www.ideo.com/about/  (20/06/2016) 
6 Ibidem 
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do design thinking – desde a inspiração, passando à geração de ideias, uma primeira 

ronda de comentários, seguida do aperfeiçoamento e redefinição das ideias, nova ron-

da de comentários, que conduz à seleção das melhores ideias e, no final, uma etapa que 

fica em aberto para recolher o impacto e a evolução das ideias selecionadas.7 (Fig. 4.1)  

 

Dois	desafios	na	plataforma	OpenIDEO	(em	diferentes	fases)	

 

 

 

											Figura	4.1	–		https://challenges.openideo.com/challenge/end-of-life/ideas;		
											https://challenges.openideo.com/challenge/higher-ed/impact	

 

																																																								
7 https://challenges.openideo.com/content/how-it-works  (20/06/2016) 
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Os participantes são valorizados pela quantidade e qualidade dos seus contribu-

tos e todas as ideias partilhadas são reutilizáveis. À pergunta frequente: «Who owns the 

ideas submitted on OpenIDEO – and who can act on those ideas to bring them to life?» 

respondem: «All concepts contributed to OpenIDEO become shareable, remix-able and 

reusable by anyone – in a similar way to Creative Commons.»8  

Um dos diretores da OpenIDEO, Jason Rissman (2015), por ocasião da cele-

bração dos cinco anos da plataforma, escreveu um artigo onde reúne os seguintes nú-

meros: 100 mil membros na comunidade,9 de 212 países e territórios, 7816 ideias 

submetidas e 74 reuniões de grupos em 31 países. No mesmo texto o autor coloca du-

as questões que estiveram na origem da criação da plataforma pela IDEO: 

· O que aconteceria se as pessoas, de qualquer lugar, pudessem trabalhar em 

colaboração no design de soluções para os maiores problemas do mundo?  

· Que tipo de impacto poderiam criar se, em vez de apenas os 500 designers da 

IDEO, todas as pessoas estivessem habilitadas a usar o pensamento do design para 

impulsionar a mudança nas suas comunidades? 

Na continuação do texto reconhece que o impacto e o sucesso da plataforma, se 

devem à adesão dos muitos participantes: «Five years into this extraordinary experi-

ment, we’re deeply humbled by what the community has made of this opportunity. You 

showed up. You dove in and supported each other throughout. (…) Together, we 

proved that a participatory, empathetic and community-driven approach to problem 

solving can create far-reaching impact.» Reconhece também a importância das ideias 

e comentários dos membros da comunidade na melhoria da plataforma e na definição 

de novas formas de criar soluções adequadas e com impacto social. Avança ainda qua-

tro prioridades para o desenvolvimento futuro: 

· transparência – da plataforma, dos bastidores, dos critérios de avaliação, dos 

processos de seleção;  

																																																								
8 https://challenges.openideo.com/faq ;  Ver também Terms and Conditions: 
https://challenges.openideo.com/terms?_ga=1.216596566.1305176490.1466432292  (20/06/2016)	
9 Um relatório de avaliação de usabilidade, realizado por um equipa externa, apresenta uma visão dife-
rente dos números: «the community that actually contributes to the challenges is drastically smaller – 
approximately 4,000 members. Moreover, research shows that a large percentage of that 4,000 only 
participate in one challenge».  (Buchanan et al, 2014) 
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Valores	da	participação	na	OpenIDEO		

 

 

 

 

 

		Figura	4.2	–		Valores,	métodos	e	ações	da	participação	na	OpenIDEO	10	

																																																								
10 http://openideo.com/how-to-participate?_ga=1.153046521.1305176490.1466432292  (20/06/2015) 
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· partilha das histórias – porque as histórias dos desafios e dos participantes 

são autênticas, cativantes e inspiradoras, geradoras de empatia;  

· manter o foco e o investimento – a longo prazo veem a focalização e o inves-

timento em assuntos abrangentes, como por exemplo as alterações climáticas, como 

uma oportunidade de gerar maior impacto;11 

· suporte à colaboração – porque as melhores soluções resultam do trabalho de 

grupos diversificados e porque há muito potencial na criação de novas ligações entre 

inovadores.   

	As prioridades apontadas por Rissman (2015) parecem ir ao encontro de al-

guns problemas encontrados numa avaliação da usabilidade da plataforma, realizada 

no ano anterior, por uma equipa externa à OpenIDEO. O relatório final (Buchanan et 

al, 2014), identifica três questões significativas: a participação nos projetos (função 

principal da plataforma) é demasiado complexa; existem inconsistências na linguagem 

usada, gerando confusão nos utilizadores da plataforma; as funções da plataforma e da 

sua equipa, e dos patrocinadores dos desafios, não são claras para os participantes. 

Para procurar colmatar estes problemas foram apresentadas algumas sugestões de me-

lhoria:  

· reduzir o número de cliques até chegar às funções que permitem ao partici-

pante dar o seu contributo;  

· dar indicações sobre a extensão do texto recomendada em todas as caixas de 

contributos; 

· melhorar a linguagem, fixando os termos usados; 

· explicar o conceito da plataforma com exemplos concretos, distinguindo cada 

fase do projeto, e explicitar o papel dos vários interveniente em cada fase.  

Apesar dos problemas encontrados, o relatório aponta a perceção positiva que 

os utilizadores têm da plataforma.: «Even after struggling through tasks, the users 

were still excited about the site when we interviewed them at the end.» (Buchanan et 

al, 2014). 

 

																																																								
11 O programa Accelerate foi criado dentro da OpenIDEO para explorar especificamente os problemas 
ambientais: https://openideo.com/accelerate  (20/06/2016) 
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Secções	locais	da	OpenIDEO	

 

 

	Figura	4.3	–	Página	da	plataforma	dedicada	às	secções	locais	(chapters).12					

 

																																																								
12 https://challenges.openideo.com/content/chapters?_ga=1.207572115.1862221731.1469703727 
(20/07/2016) 
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Noutra perspetiva, um dos responsáveis pela definição do software da plata-

forma, Tom Hulme (2013), destaca a importância da formação do sentido de comuni-

dade, essencial ao propósito da OpenIDEO. Os resultados só existem pela participação 

dos utilizadores, e o software que define a plataforma está ao seu serviço. O sucesso 

depende da capacidade de atrair e envolver os participantes, indo ao encontro das suas 

motivações e expectativas. Os responsáveis pela plataforma optaram por descartar a 

atribuição de compensações financeiras aos participantes, e apostaram antes em pro-

porcionar experiências que pudessem constituir um desafio e um acréscimo de conhe-

cimento para os participantes, também uma oportunidade de reconhecimento perante a 

comunidade, e até um momento de diversão.  

A importância dada ao sentido de comunidade também está presente num mo-

vimento iniciado em 2013, contrário ao carácter online da plataforma. Nessa altura 

apostaram na formação de secções locais (chapters), em Singapura, Nova Iorque, Palo 

Alto e Barcelona, com o intuito de tirar partido dos encontros presenciais. Como con-

sequência dizem que, desde então, «our global network of local communities has 

grown, physically bringing people together around social causes in 40 cities across 

the world».13  (Fig. 4.3) 

 

OWELA.FI 

	 Esta plataforma resulta de um projeto iniciado em 2006 pelo centro de investi-

gação finlandês VTT:14 Social media in the crossroads of physical, digital and virtual 

worlds (SOMED). Este projeto pretendeu envolver os utilizadores na conceção de um 

novo software social. O objetivo foi estudar o fenómeno dos meios de comunicação 

																																																								
13 https://challenges.openideo.com/content/chapters 
Uma das colaboradoras da OpenIDEO, Ashley Jablow, escreveu no seu blog: «My sense is the trend 
these days is to further shift the balance toward virtual teams – and I’ll admit that it’s a skill I’ve 
worked hard to acquire. Nonetheless, (…) there really is no substitute for the ‘real deal’; that is, in-
person, face-to-face connections and collaborations. On the OpenIDEO community side, we’re starting 
to see incredible traction when community members take their efforts ‘offline’ and continue their col-
laborations locally as a team.» http://www.thechangebase.com/2014/03/05/three-lessons-from-three-
years-at-openideo/  (20/06/2015)	
14 VTT é uma sigla do finlandês Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus (centro estatal de investigação 
técnica). Foi fundado em 1942 e, para além das tecnologias da informação e comunicação, também 
desenvolve investigação nas áreas da microtecnologia e eletrónica, dos materiais, processos bioquími-
cos, energia, sistemas industriais, negócios e inovação. 
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social online, para entender os utilizadores e as suas necessidades, e também testar e 

validar o novo software junto dos potenciais utilizadores. Outro objetivo foi estudar o 

conceito da Owela em si mesmo, e usá-lo para explorar as possibilidades e limitações 

das ferramentas baseadas nos média online, concebidas sobre os princípios do design 

participativo, do design centrado no utilizador e da inovação orientada pelo utilizador. 

(Fig. 4.4) Ao longo do tempo a plataforma foi desenvolvida com ajustes no conceito, 

na finalidade, nos métodos, ferramentas, funcionalidades e também nas interfaces. 

Mais recentemente, a Owela tem sido usada como uma ferramenta de co-design em 

contextos variados.  

 

Co-design	com	base	na	web	

 

 

											Figura	4.4	–		Adaptado	de	Friedrich	(2013,	p.	58).	(Anexo	IV.IV)	

 

O seu nome é um acrónimo de Open Web Lab15 e é uma plataforma construída 

num software open source, o WordPress.16 «Owela consists of multiple plugins that 

																																																								
15  Friedrich (2013, p. 62) escreve numa nota de rodapé: «“Owela” is pronounced similarly to the Finn-
ish word “ovela”, which means ‘clever, astute or cunning.’ Thus, it also refers to a characteristic that 
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can be flexibly taken into use, depending on what kinds of features are required in 

each project workspace. The modules can also be changed during the projects. The 

Owela installation is on a VTT server, and therefore log data can easily be retrieved 

and modifications can be made for research purposes.» (Friedrich, 2013, p. 61) 

Na página de apresentação pode ler-se que a Owela é uma plataforma online 

destinada à inovação e co-design com os utilizadores, clientes, colaboradores e outras 

partes interessadas. Disponibiliza ferramentas para entender as necessidades e as ex-

periências dos utilizadores, e para trabalhar em conjunto na conceção de novos produ-

tos e serviços. (Fig. 4.5) 

 

A	plataforma	Owela	

 

 

											Figura	4.5	–		http://owela.fi/esittely/?lang=en		

 
																																																																																																																																																															
is helpful in innovation».  
16 «O WordPress é um sistema de gestão de conteúdo que pode ser usado para criar e manter, de manei-
ra simples e robusta, o conteúdo de um site, de um blog ou de uma aplicação. (…) É uma solução open 
source, isto é, o seu código é gratuito e aberto. É desenvolvido por centenas de voluntários de uma co-
munidade que se estende por todo o mundo.» https://pt.wordpress.org/  (20/06/2016) 
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Depois de selecionado o projeto a participar, a plataforma mostra uma página 

de apresentação do mesmo e cinco separadores associados: Teste (do produto/serviço), 

Discussão (do conceito), Ideias (adicionadas pelos participantes), Revisão (avaliação 

de opções), Pessoas (perfis dos participantes).17 (Fig. 4.6) 

 

Um	projeto	da	plataforma	Owela	

 

 

											Figura	4.6	–		Página	de	apresentação	do	projeto	Omaprofiili	(Junho,	2016).	

 

Pirjo Friedrich (2013, p. 61),18 desenvolveu investigação para a definição da 

plataforma e descreve-a nos seguintes termos: «Owela consists of separate workspa-

ces that are created for each design project as a collaboration and communication 

platform between users, developers and researchers. Owela is especially suited to de-

																																																								
17 Traduzido da versão da plataforma em inglês: Home / Test / Discussion / Brainstorm / Review / Peo-
ple 
18 «The author has been involved in the Owela development process from the beginning in defining the 
methodological framework and requirements for the online tools (Näkki and Virtanen, 2007). Together 
with several other researchers she has designed the tool and the research practices related to it, and 
applied the tool in practice both in research projects and commercial settings. The author has also 
worked closely with the software developers who have implemented the Owela tool iteratively over the 
six last years.» Friedrich (2013, p. 61) 
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signing digital media services that can be tested on the web, but it can also be used 

for any other products, and services can be discussed with users.» 

De acordo com Friedrich (2013), no fim de 2012 a Owela tinha mais de 3.500 

utilizadores registados, e sete dezenas de projetos concluídos. 

 

Métodos	usados	nos	projetos	da	plataforma	Owela	

 

	 Métodos	centrados	no	utilizador	

Investigação	dos	utilizadores	 Grupos	de	foco	online;	inquéritos;	diários	dos	
utilizadores	

Ideias	 Chats	e	posts	de	ideias;	grupos	de	foco	online	

Avaliação	de	conceitos	 Cenários,	story-boards,	mock-ups	visuais,	votação	

Avaliação	de	protótipos	 Protótipos	online;	relatórios	de	erros;	inquéritos;	
discussão	de	comentários		

Co-design	(inclui	os	anteriores)	 Todos	os	anteriores,	adicionando	a	
conceptualização	e	design	de	interfaces	pelos	
utilizadores	

. 

											Figura	4.7	–		Adaptado	de	Friedrich	(2013,	p.	69).	(Anexo	IV.VII)	

 

Estabelecendo uma comparação entre as duas plataformas, encontram-se algu-

mas semelhanças nos propósitos, princípios e objetivos apontados por ambas. Nos ou-

tros aspetos observados prevalecem as diferenças. Como foi referido no início, têm 

áreas de projeção diferentes: a primeira com alcance global, com  maior número de 

participantes registados, e a segunda num país específico, a Finlândia, com menos re-

gistos.19 Seja pelo alcance global dos desafios lançados pela OpenIDEO, ou por en-

volver mais participantes, facto é que os termos e condições desta plataforma são 

																																																								
19 Como apontado em Buchanan et al. (2014) o número de participantes registados, não corresponde 
necessariamente a participações efetivas. 
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claramente mais extensos que os termos de utilização da Owela.20 De um modo geral, 

e conforme o relatório de avaliação de usabilidade referido, a plataforma da IDEO é 

considerada complexa e com aspetos de funcionamento pouco claro (o que pode ex-

plicar a necessidade de estender os termos e condições de uso). No entanto, olhando 

às interfaces gráficas, são mais elaboradas e expressivas, com mais imagens, grafis-

mos diversificados, composição e texto com hierarquias bem definidas – constituindo 

um bom reflexo do conceito da plataforma, e uma influência positiva sobre a perceção 

global da mesma. Ao contrário, o funcionamento da Owela parece mais simples, mas 

as interfaces são repetitivas, seguindo um esquema de composição visual rígido e 

pouco estimulante. A base de implementação tecnológica também é distinta, a primei-

ra com um software próprio, e a segunda construída em open source, a partir do 

Wordpress.  

Estes dois exemplos permitem estabelecer uma referência sobre o que pode ser 

a participação no design com base nos média digitais. A próxima parte da tese perde o 

enfoque no design, para o colocar precisamente nos média digitais, procurando com-

por uma descrição de como se tornaram numa influência dominante na organização da 

sociedade em rede e na formação da cultura da participação. 

 

  

	

	

	

																																																								
20 OpenIDEO Terms and Conditions: 
https://challenges.openideo.com/terms?_ga=1.232760863.1862221731.1469703727 (um texto com 
mais de 8.000 palavras);  
Owela Terms of Use: http://owela.fi/terms_of_use/ (texto com cerca de 300 palavras)  (20/06/2016) 
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Esta primeira parte mostra algumas das conturbações do design atual. Mesmo 

com os olhos postos no que é dito a propósito da maior abertura à participação e às 

ligações com as tecnologias digitais da comunicação, é fácil perceber as tensões e di-

ficuldades dos discursos do design face às exigências do mundo atual. Como já foi 

referido, os textos analisados provêm essencialmente do universo ocidental, originais 

ou traduzidos para a língua inglesa, alguns de origem escandinava ou italiana, e outros 

são obras nacionais. Necessariamente não mostram o mundo na sua totalidade, mas 

pode dizer-se que muitos deles refletem preocupações globais, e pelo menos uma par-

te dos wicked problems são problemas da humanidade, não são específicos de uma 

região ou  país. Para um progresso controlado, como o que é defendido por Bruno La-

tour no seu manifesto composicionista, as propostas de solução parecem quase sempre 

apontar para intervenções localizadas, com os meios e o envolvimento das pessoas do 

local. No caso da participação em projetos de design, mediada pelas plataformas onli-

ne, dir-se-ia que o cenário mais favorável seria o das regiões e países ditos desenvol-

vidos, bem apetrechados de equipamentos e infraestruturas de comunicação. Mas a 

plataforma OpenIDEO vem mostrar como estas novas mediações digitais podem ter 

ação em cenários aparentemente menos prováveis, com os participantes a poder con-

tribuir para soluções de problemas que lhes estão geograficamente distantes. 

Considerando também o que ficou escrito no primeiro capítulo, pode dizer-se 

que, se até há relativamente pouco tempo o design era visto como uma atividade cria-

tiva predominantemente individual, com o designer habilitado a identificar, enquadrar 

e resolver um problema de design de forma mais ou menos isolada, recentemente essa 

perceção do processo de design está a distanciar-se da prática real. Os designers traba-

lham cada vez mais em equipa, colaborando para criar processos e produtos que resul-
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tam do conhecimento dos vários elementos da equipa. O designer tende a perder o es-

tatuto de autor, para ganhar novos papéis de colaborador, facilitador, mediador e ges-

tor dos processos criativos.  

 As conturbações sentidas no design geram alguns sinais de mudança, entre eles 

o referido esmorecimento da figura do designer-autor e do designer-artista. A ação do 

designer tem assumido facetas novas, tornando a sua definição mais complexa, e a 

ideia do designer-criador-isolado tem cada vez menos correspondência na realidade da 

prática profissional e na formação de novos designers. A crescente complexidade e 

exigência dos projetos em que o designer se pode ver envolvido, faz com que tenha de 

assumir mais os tais papéis de investigador, de gestor, de colaborador, indo além do 

papel criativo. A noção mais clássica do designer projetista, estreitamente ligado ao 

mundo material, criador de novos objetos capazes de estimular o consumo, também 

parece cada vez mais redutora. Agora o foco parece estar a deslocar-se na direção da 

definição de experiências estimulantes para os destinatários da coisa criada, seja ela 

um produto ou um serviço. Consegue identificar-se claramente uma tendência para a 

valorização e crescente inclusão de contributos dos futuros usufruidores durante o 

processo da criação. Alguns autores (António, 2009; Fuad-Luke, 2009; Sanders, 2001) 

apontam a tendência para o «design com as pessoas», distinguindo-o do «design para 

as pessoas». Fala-se mais de métodos participativos no design, procurando a colabora-

ção de mais pessoas, dos potenciais utilizadores, dos produtores, distribuidores, e ou-

tras partes interessadas, ainda na fase de conceção de soluções. 

Há outros aspetos que podem ser apontados como sinais de mudança, identifi-

cáveis na prática do design, embora seja difícil determinar com exatidão os pontos de 

viragem ou abarcar todas as manifestações. Olhando às iniciativas das instituições es-

colhidas para representar o design nas suas vertentes práticas, a AIGA e a BEDA, re-

feriu-se no primeiro caso o projeto Designer of 2015 e no segundo o Professional 

Design Practice Dossier publicado em 2014. Ambos refletem a necessidade de rede-

finir a prática do design, de modo a fazer face às exigências atuais, que evolvem di-

mensões tecnológicas, sociais, económicas e ambientais. E também confirmam a 

tendência para a colaboração em equipas e para a maior abertura à participação de 

pessoas exteriores à profissão. 
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Ultimamente, no contexto do design, a palavra colaboração parece suplantar a 

palavra participação. Como foi referido nos capítulos dois e três, alguns autores (Fu-

ad-Luke, 2009; Sanders, 2013; Scrivener, 2005), vêm aqui um sinal de evolução nas 

práticas e procedimentos, mas também no pensamento e no vocabulário da disciplina. 

Ao mesmo tempo conseguem apontar uma distinção entre a colaboração no design, o 

co-design, e o design participativo. A proposta parece ser a inclusão deste último no 

âmbito maior do co-design. No entanto as ligações do design participativo, logo desde 

a origem, às tecnologias da informação e comunicação, e a sua vocação política, são 

aspetos relevantes ao intuito e argumentação deste trabalho. 

No Design Dictionary de 2008, organizado pelo Board of International Re-

search in Design (BIRD), a entrada Participatory Design inicia com esta definição: 

«Participatory design describes a collaborative approach to the design of products, 

services, spaces, or systems that includes the range of stakeholders in the creative 

process. People who have a stake in the final design outcome are invited to be part of 

the design team at points when decisions critical to them are being made. Practition-

ers of participatory design believe that an approach based in creative collaboration 

between producers, designers, and end users will inherently lead to results that are 

more effective, more appropriate, and more desirable.»1 

 Outras definições vistas nos capítulos anteriores referem os mesmos aspetos 

apontados na citação (Simonsen e Robertson, 2013), (Bratteteig e Wagner, 2014):  

. o design participativo não se restringe a uma área, ou algumas áreas de inter-

venção do design – é uma abordagem que pode ser adotada em qualquer domínio da 

disciplina, desde o design de equipamentos, ao design de sistemas interativos;  

. o design participativo também não se restringe a uma etapa específica do pro-

cesso de design – tanto pode ocorrer nas etapas iniciais de pesquisa, como no desen-

volvimento conceptual, ou na fase de testes finais, e pode acontecer só em algumas 

das fases ou em todas;  

. os intervenientes chamados ao processo de participação no design não são  

 
																																																								
1 Participatory Design, In M. Erlhoff, & T. Marshall (Eds.), (2008). Design Dictionary: Perspectives 
on design terminology, pp. 290-292.  
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apenas os utilizadores finais, mas antes todos aqueles que podem ter interesses no re-

sultado do projeto, incluindo produtores, investidores, distribuidores, etc.  

. aos intervenientes é dada a oportunidade de contribuir para a tomada de deci-

sões importantes ao desenrolar do projeto e à definição do resultado final; 

. esta abordagem é adotada com a convicção de que a colaboração criativa en-

tre todas as partes interessadas permitirá chegar a resultados mais adequados, desejá-

veis e eficazes. 

Esta definição pode ser útil na verificação das características das ferramentas, 

aplicações ou plataformas de participação online, e na identificação de que requisitos 

do design participativo são cumpridos. As perguntas a realizar seriam estas: 

· permitem o desenvolvimento de projetos de qualquer área do design? 

· permitem a participação desde as etapas iniciais de pesquisa, passando pela 

fase do desenvolvimento conceptual, até aos testes finais? 

· permitem chamar ao processo de design todas as partes interessadas? 

· permitem que os intervenientes participem na tomada de decisões, nas várias 

fases do projeto? 

· permitem avaliar a qualidade dos resultados finais, verificando se são ade-

quados e eficazes? 

Perante este conjunto de perguntas, consegue prever-se a importância da pro-

gramação destas ferramentas digitais. Programação no sentido do design – de projetar, 

de conceber um plano, de proceder estrategicamente, de dar forma –,  e programação 

no sentido de escrita de um código, obedecendo a uma linguagem, que determina as 

possibilidades, o comportamento e a resposta da ferramenta.  

Este é um assunto retomado na terceira parte da tese, enquanto a próxima parte 

é de análise mais detalhada sobre possíveis definições e formas que a participação po-

de assumir, exteriores ao contexto do design, mas associáveis à expansão das comuni-

cações online. Esta expansão, o crescimento das infraestruturas das tecnologias da 

informação e comunicação, determinou uma nova forma de organização social, a 

chamada sociedade em rede. O destaque dado às possibilidades de participação nesta  
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forma de organização social é notório e interessa verificar como são descritas as im-

plicações da cultura da participação na sociedade em rede, para conseguir uma leitura 

mais alargada do tema até aqui explorado.  
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A primeira parte deste trabalho procurou, por um lado observar os discursos do 

design na atualidade, e perceber a atenção dada às possibilidades da participação nos 

projetos de design, e por outro lado, delimitar o lugar da participação no design, quan-

do associada às tecnologias da informação e comunicação, olhando à evolução nas 

últimas décadas. A segunda parte, que aqui se inicia, considera o tema da participação, 

no âmbito alargado dos estudos dos média digitais, com o objetivo de recolher um 

conjunto de conceitos e reflexões que possa contribuir para aprofundar o entendimen-

to do fenómeno da participação tecnologicamente mediada. 

A recolha inicia pelo próprio conceito de participação e pelas descrições de pa-

râmetros, objetivos, procedimentos, expectativas, resultados, associados ao ato de par-

ticipar, no contexto de ações dos domínios político, social e cultural. Logo na 

introdução foram referidas algumas definições de participação: «comunicar, tomar 

parte, intervir, compartilhar, ter qualidades comuns, associar-se pelo pensamento ou 

sentimento». E na primeira parte a noção de participação foi amplamente referida, 

mas sempre no contexto do design. Importa agora aprofundar a exploração deste con-

ceito, observando-o em contextos de estudo distintos, que possam contribuir para a 

averiguação de algumas das implicações associadas à participação pelos média digi-

tais.  

Assim, o capítulo cinco propõe verificar modelos de classificação e análise da 

participação, provenientes da investigação em áreas científicas distintas, iniciando 

com um particularmente influente – a escada da participação de Sherry Arnstein – de 

1969, provavelmente elaborado ainda à margem das questões da mediação tecnológi-
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ca. Avança-se até à década de 90, para o quadro dos interesses da participação de Sa-

rah C. White (1996); a roda da participação de Scott Davidson (1998); seguindo com 

o quadro da participação ativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OECD), de 2001, e o espectro da participação pública da International 

Association of Public Participation Practitioners (IAP2), com uma primeira versão de 

2007 e uma atualização de 2014. Por último, uma proposta de 2016, de Nico Carpen-

tier – um modelo analítico para uma abordagem política ao estudo dos processos par-

ticipativos dos média. Estima-se que a verificação dos modelos escolhidos seja 

representativa da diversidade de abordagens à participação no meio das ciências soci-

ais e humanas, e que permita identificar os tópicos mais valorizados da discussão, e 

encontrar tanto pontos em comum, como pontos de divergência. 

Para contextualizar a cultura da participação na era dos média digitais, o capí-

tulo seis começa por compor uma síntese da evolução dos novos média, destacando o 

carácter open source de muitos dos desenvolvimentos tecnológicos associados a esta 

evolução, e a distribuição gratuita de parte do software que alimenta as redes de co-

municações digitais. De seguida é feita uma caracterização da atual organização social 

construída a partir da presença massiva destas redes, nos países considerados desen-

volvidos, seguindo a definição de Manuel Castells (2002) de sociedade em rede. Re-

colhe-se também perspetivas de outros autores sobre as implicações deste tipo de 

organização social e da expansão das tecnologias da informação e comunicação. Des-

taca-se os estudos de autores portugueses da área das ciências da comunicação, como 

Adriano Duarte Rodrigues (1994; 1999) e José Bragança de Miranda (2002; 2010). 

No final do capítulo regressa-se a Castells (2009; 2011) para observar o que tem a di-

zer sobre o poder da comunicação mediada e o poder das redes tecnológicas da comu-

nicação.  

Numa perspetiva mais específica, o capítulo sete volta ao foco na participação, 

com especial atenção aos textos de Henry Jenkins (2006; 2009) sobre a cultura parti-

cipativa e a cultura da convergência. São manifestações associadas à proliferação dos 

novos média e à Internet. Em particular salienta-se a caracterização assente na ausên-

cia de uma divisão rígida entre produtores e consumidores dos média – nesta circuns-

tância todos são participantes interagindo entre si. Surge a figura do produser, 

proposta por Axel Bruns (2008), atualizando o prosumer de Alvin Toffler (1980), am-
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bos com poderes acrescidos, quando comparados com os simples consumidores e uti-

lizadores. As questões do poder associado às redes de comunicação são retomadas, 

numa perspetiva da teoria democrática, pelos textos de Carole Pateman (1970; 2012) e 

Nico Carpentier (2011). No final do capítulo, refere-se ainda o conceito de adhocra-

cia, como uma forma de organização favorável à cultura participativa e aos processos 

criativos. Este conceito foi explorado numa série de quatro exposições de design, rea-

lizadas entre 2011 e 2015, começando por Istambul, e continuando por Nova Iorque, 

Londres e Atenas. A observação do discurso em torno das exposições, sobretudo do 

curador principal, Joseph Grima,1 permite fechar a segunda parte da tese com um re-

gresso à perspetiva do design sobre a cultura da participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

																																																								
1 Numa entrevista a Marcus Fairs (2012) para a Dezeen Magazine. 
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Num texto intitulado A participação: ilusão, ideologia ou possibilidade?, Hen-

rique da Costa Ferreira (2011) diz que «o tema da participação é tão antigo como a 

história da humanidade embora formulado de modos diferentes e com implicações e 

significados também diferentes nas diversas culturas e civilizações.» Surge como es-

tratégia de decisão na democracia ateniense e vai reaparecendo em momentos mais ou 

menos isolados da história, de onde o autor do texto destaca a Magna Carta assinada 

pelo rei João de Inglaterra (1215), o segundo ensaio de Two Treatises of Government 

de John Locke (1689), o Du Contrat Social de Rousseau (1762), entre outros, até à 

revisão da Constituição Francesa em 1789, a respetiva Restauração, e pouco depois, o 

utilitarismo inglês de James Mill e John Stuart Mill. São principalmente as questões 

de organização política e social resultantes da Revolução Industrial que levam à pro-

gressiva generalização do tema da participação. Seguindo a descrição de Ferreira 

(2011): «o Estado teve de começar a lidar com problemas derivados da concentração 

de grandes massas de população nas cidades e as perspectivas de legitimação do Poder 

tiveram de ser reequacionadas pela concessão de alguns direitos civis e políticos às 

pessoas que, pelo emparcelamento das terras, haviam sido despojadas de quaisquer 

direitos de propriedade.»  

No mesmo texto, Ferreira (2011) refere ainda as diferentes áreas disciplinares 

que exploram o tema da participação para além da política: a religião, a filosofia, a 

economia, a sociologia, a antropologia, a psicologia, a pedagogia, e cita um trabalho 

anterior: «Usada e interpretada em diferentes domínios científicos, a palavra partici-

pação ganha significados e valorizações diferentes conforme a perspectiva epistemo-

lógica e social de cada um desses domínios, os quais poderão ir desde: a união 
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mística, na religião e no mito; à comunhão da mente com o mundo das ideias, na filo-

sofia platónica; à posse de propriedade (acções e obrigações), em economia; à parti-

lha, divisão, limitação e contratualização de poderes, em política; ao envolvimento 

afectivo, cognitivo e sensório-motor em tarefas educativas ou no trabalho nas organi-

zações sociais, entre elas as da educação; à do contributo em ideias para melhorar o 

ambiente social e a produtividade nas organizações sociais; à da intervenção na for-

mulação, votação, execução e controlo de decisões políticas e político-organiza-

cionais. Sequencializando estas diferentes perspectivas, caminharíamos de uma parti-

cipação alienante, no mito, para a possibilidade de uma participação autónoma, afir-

mativa e limitativa do poder dos outros, em política, e nas organizações sociais». 

Ferreira (2007, pp. 19-20) 

A descrição de Ferreira, que não chega a mencionar a participação nos proces-

sos criativos do design ou da arte, deixa bem evidente a amplitude das abordagens ao 

tema. Na impossibilidade de analisar todas as áreas em que a participação é discutida 

e as várias perspetivas assumidas em cada área ao longo do tempo, escolheu-se conti-

nuar a exploração do tema pela análise de algumas das propostas de categorização que 

cruzam aspetos políticos e de organização social, efetuadas por vários autores e orga-

nismos nas últimas duas décadas. Inclui-se também uma proposta anterior, de 1969, 

por ser o modelo mais referenciado na literatura dedicada ao tema: a Escada da Parti-

cipação de Sherry Arnstein. Estas propostas de categorização ajudam a tipificar as 

atividades onde a participação é mais discutida e a identificar os processos mais co-

muns de consulta e de envolvimento de indivíduos e grupos. 

Os modelos de participação a seguir descritos provêm de áreas como o desen-

volvimento comunitário, o planeamento urbano, a definição de políticas públicas e o 

estudo dos média. Existem muitos outros modelos,1 provenientes destas e de outras 

áreas, demonstrando bem, tanto o interesse no tema, como a dificuldade de o descre-

ver de uma forma inequívoca. Mas, independentemente da sua proveniência, e do fac-

to de não estarem diretamente associados aos processos do design e à participação 

																																																								
1 A título de exemplo: Em 2012 Andreas Karsten publicou no seu website Nonformality uma lista de 36 
modelos, iniciada pelo de Arnstein, todos com propostas de organização e classificação da participação, 
muitos com enfoque na participação de crianças e jovens, alguns focados na participação online. 
http://www.nonformality.org/2012/11/participation-models/  (27/06/2015)  
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pelos média, mostram características comuns e têm finalidades semelhantes, permitin-

do identificar ou confirmar alguns dos conceitos chave mais importantes a este estudo. 

	

ESCADA DA PARTICIPAÇÃO CÍVICA, de Sherry Arnstein (1969) 

«The idea of citizen participation is a little like eating spinach: no one is 

against it in principle because it is good for you».  

A frase é de Sherry Arnstein, a autora da reconhecida Ladder of Citizen Parti-

cipation, descrita num artigo publicado em 1969. A classificação proposta mantém-se 

até hoje uma referência sólida, frequentemente retomada, adaptada ou atualizada em 

vários estudos de diferentes áreas.2 O artigo foi escrito numa altura em que Arnstein 

trabalhava como diretora dos estudos de desenvolvimento comunitário num instituto 

de investigação sem fins lucrativos, The Commons, e tem por base a sua experiência 

anterior como consultora para a participação cívica do departamento governamental 

norte-americano da habitação e desenvolvimento urbano. 

O objetivo foi gerar uma descrição tipológica da participação cívica que pro-

movesse discussão, uma vez que, segundo a autora, já havia uma polémica pouco pro-

veitosa em torno do assunto: «The heated controversy over “citizen participation”, 

“citizen control” and “maximum feasible involvement of the poor”, has been largely 

in terms of exacerbated rhetoric and misleading euphemisms.» (1969, p. 216) Arns-

tein afirmou que a maioria das iniciativas existentes nos EUA não fomentava uma par-

ticipação genuína, uma vez que da participação dos cidadãos não resultava uma 

mudança positiva no equilíbrio de poder entre os que têm e os que não têm. A partici-

pação cívica deveria corresponder ao aumento de poder dos cidadãos mais desfavore-

cidos. O cartaz do movimento de Maio de 68 a seguir reproduzido (Fig. 5.1) é usado 

pela autora para ilustrar o seu argumento: «The poster highlights the fundamental 

point that participation without redistribution of power is an empty and frustrating 

process for the powerless. It allows the power holders to claim that all sides were 

considered, but makes it possible for only some of those sides to benefit. It maintains 

the status quo.» (1969, p. 216) 
																																																								
2 Ver Karsten (2012).	
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Cartaz	de	Maio	de	68	

 

 

											Figura	5.1	–	Atelier	Populaire,	1968.	3	

	

A escada da participação descrita por Arnstein tem oito degraus, agrupados em 

três níveis (Fig. 5.2). Os dois primeiros degraus, manipulação e terapia, estão num 

nível de não-participação; os três degraus seguintes, informação, consulta e pacifica-

ção, estão num nível de participação simbólica; os três degraus mais elevados, parce-

ria, poder delegado e controlo pelo cidadão, constituem níveis de poder dos cidadãos. 
																																																								
3 In Gasquet, V. (2007) 500 affiches de mai 68 (p. 55) Cartazes originais impressos em offset, azul es-
curo sobre papel branco, dimensões 48x37. Texto do cartaz: «eu participo, tu participas, ele participam, 
nós participamos, vós participais, eles lucram». O Atelier Populaire foi constituído por um grupo de 
artistas marxistas e estudantes de arte que ocupou a École des Beaux-Arts no Maio de 68, dedicando-se 
a desenhar e imprimir cartazes. 
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Escada	da	participação	cívica	

	
	

8	 Controlo	pelo	cidadão	

Poder	dos	cidadãos	7	 Poder	delegado	

6	 Parceria	

5	 Pacificação	

Participação	simbólica	4	 Consulta	

3	 Informação	

2	 Terapia	
Não	Participação	

1	 Manipulação	

	 	 	

 

Figura	5.2	–	Adaptado	de	Arnstein	(1969,	p.	217),	Ladder	of	Citizen	Participation.	(Anexo	V.II)	

	

A manipulação e a terapia estão no fundo da escada, descrevendo situações 

geradas para substituir a participação legítima: «Their real objective is not to enable 

people to participate in planning or conducting programs, but to enable power hold-

ers to “educate” or “cure” the participants.» (1969, p. 217). 

Nos níveis de participação simbólica, a informação e a consulta, representam 

oportunidades de diálogo entre os cidadãos e o poder instituído. Mas na realidade não 

há alteração do status quo, são essencialmente momentos de transmissão de informa-

ção por parte dos que detêm o poder. Mesmo quando os cidadãos são consultados, na 

maioria das vezes por inquéritos ou em reuniões públicas, não é assegurado que as 

suas opiniões e preocupações sejam consideradas. O degrau pacificação corresponde 

ao patamar mais elevado do nível simbólico e é expresso pela integração de represen-

tantes dos cidadãos mais desfavorecidos nos núcleos de decisão. No entanto, é garan-

tido que ficam em minoria, nunca lhes dando real poder na tomada de decisões.  
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No nível do poder dos cidadãos, a parceria existe por via da negociação com 

os detentores do poder, seguindo estruturas que permitem a partilha de responsabili-

dades entre os decisores e os cidadãos. Esta situação só é viável quando existem em 

simultâneo recursos humanos, técnicos e financeiros suficientes, nos organismos deci-

sores, e organizações da sociedade civil com capacidade para sustentar a participação 

dos seus representantes. No degrau do poder delegado há um compromisso entre os 

decisores e os cidadãos, com a intenção de que os últimos assumam parte das deci-

sões, seguindo um programa pré-determinado. Neste caso, nas estruturas de decisão, 

os cidadãos devem dispor da maioria dos votos. Neste limiar, os cidadãos podem as-

sumir a responsabilidade da decisão, mas é uma responsabilidade partilhada.  

No topo da escada de Arnstein está o controlo pelo cidadão, uma situação con-

siderada invulgar, onde os cidadãos assumem um controlo alargado nas negociações e 

na tomada de decisões que lhes dizem respeito. Contudo o controlo sobre as decisões 

nunca é extremo, resulta sempre de um processo complexo, envolvendo, na maioria 

das vezes, vários momentos e vários agentes.  

A autora admite que esta classificação da participação em oito degraus segue 

um modelo muito simplificado: «In the real world of people and programs, there 

might be 150 rungs with less sharp and “pure” distinctions among them.» (1969, p. 

217) Mas defende que, ainda assim, serve para demonstrar as diferenças significativas 

entre as configurações possíveis da participação cívica. Refere ainda alguns dos ar-

gumentos mais frequentes na contestação ao aumento da participação dos cidadãos: 

pode promover o separatismo; pode conduzir à fragmentação dos serviços públicos; 

torna os processos mais dispendiosos e menos eficientes; permite manobras oportunis-

tas por parte de grupos minoritários mais agressivos; é incompatível com sistemas de 

mérito e profissionalismo; pode tornar-se um jogo falso, aparentando dar mais contro-

lo aos desfavorecidos, sem providenciar meios de concretização. 

Depois desta definição de Arnstein da escada da participação, surgiram outros 

modelos com objetivos semelhantes. Entre os modelos encontrados, destacam-se os a 

seguir apresentados.	
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INTERESSES NA PARTICIPAÇÃO, de Sarah C. White (1996) 

«The status of participation as a “Hurrah” word, bringing a warm glow to its 

users and hearers, blocks its detailed examination. (…) If participation is to mean 

more than a façade of good intentions, it is vital to distinguish more clearly what the-

se interests are.» (White, 1996) 

Sarah C. White propõe quatro formas de participação e estabelece correspon-

dências com as expectativas de quem desenvolve e implementa os programas de parti-

cipação, com as expectativas de quem participa e com uma caracterização geral das 

funções de cada forma de participação. (Fig. 5.3) 

 

Interesses	na	participação	
	

	
Formas	de		
Participação	

Expectativas	dos	
promotores	

Expectativas	dos		
Participantes	

Funções	da		
Participação	

Nominal	 Legitimação	 Inclusão	 Exibição	

Instrumental	 Eficiência	 Benefícios		 Recurso	

Representativa	 Sustentabilidade	 Influência	 Dar	voz	

Transformativa	 Dar	poder	 Obter	poder	 Meio	e	finalidade	

	
 

											Figura	5.3	–	Adaptado	de	White	(1996,	p.	7),	Interests	in	Participation.	(Anexo	V.III)	

	

A autora explica o quadro e os termos utilizados recorrendo a exemplos de 

programas desenvolvidos por organizações governamentais e não-governamentais em 

países subdesenvolvidos. Resumidamente, a forma de participação nominal, é adota-

da quando os promotores têm necessidade de ganhar legitimidade, assente na inclusão 

de grupos sociais desfavorecidos, sem que isso efetivamente aconteça. Os indivíduos 



CAPÍTULO 5 . 

	126 

que aceitam dar o seu nome e participar nestes programas fazem-no na expectativa de 

que a inclusão lhes traga algum tipo de ganho material.4   

A participação instrumental acontece quando os promotores veem na partici-

pação um recurso para aumentar a eficiência pela redução de custos e os participantes 

contribuem com o seu tempo e trabalho para a concretização de um programa que lhes 

trará benefícios.5  

Na participação representativa os promotores procuram assegurar a sustenta-

bilidade do programa proposto através da participação dos destinatários. Os partici-

pantes, por sua vez, querem ter uma palavra a dizer e têm a expectativa de influenciar 

o resultado final.6  

A participação transformativa assenta na intenção de aumentar o poder, de dar 

autoridade aos participantes. Os promotores podem ser motivados por solidariedade e 

esta forma de participação tende a acrescentar confiança aos participantes na sua ca-

pacidade de intervir e fazer a diferença. A participação é ao mesmo tempo um meio de 

capacitação e um fim em si mesma.7 

																																																								
4 A primeira forma de participação, nominal, é exemplificada por White através de casos verificados 
nas três décadas anteriores, na Zâmbia, onde vários departamentos governamentais promoveram a for-
mação de grupos de mulheres para demonstrar capacidade de intervenção e proximidade à população. 
Procuraram estabelecer este tipo de participação para legitimar a sua governação e as solicitações de 
ajuda financeira. A maioria das mulheres aceitou colocar o seu nome nestes grupos, não para participar 
efetivamente, mas apenas para se verem incluídas nas listas e eventualmente virem a receber algumas 
compensações materiais. A principal função destes programas de participação é a de mostrar que exis-
tem, mesmo que efetivamente não funcionem. (White, 1996, p. 8) 
5 A participação instrumental pode ser verificada no caso de vários países africanos sem condições de 
assegurar o financiamento para construir e manter infraestruturas e serviços essenciais. Os promotores 
podem ser financiadores externos, que veem na participação da população uma forma de aumentar a 
eficiência na implementação das ações propostas. Para os cidadãos a sua participação constitui o preço 
a pagar, oferecendo o seu tempo e trabalho. Nestes casos a participação é um recurso que faz baixar o 
custo final das infraestruturas construídas. (White, 1996, p. 8) 
6 White exemplifica com o caso de uma organização não governamental do Bangladesh que convidou a 
população local a participar no programa de intervenção desde o seu início, ainda na fase de planifica-
ção. Esta forma de participação contribui para otimizar a sustentabilidade do programa, uma vez que 
procura considerar ao máximo as características locais. A população chamada a participar desde o iní-
cio tem mais oportunidades de influenciar os vários aspetos do programa e dar um contributo maior 
para o resultado final. (White, 1996, p. 8)	
7 O exemplo dado pela autora vem das Filipinas: os promotores encorajaram um conjunto de famílias 
moradoras numa montanha a formarem uma cooperativa de consumidores, porque os preços praticados 
na loja local eram 50% mais altos que os da cidade a 4 horas de distância. A cooperativa foi bem suce-
dida, fazendo com que a população local ganhasse confiança na sua capacidade de gerir as questões da 
comunidade. Quando chegou a altura de eleições presidenciais, esta população achou que não estava a 
ser ouvida e boicotou as eleições. Um dos envolvidos apresentou a seguinte justificação: «In the co-
operative, we discuss problems. We look at them from different angles. When we think that we have 
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Depois da descrição das formas, expectativas e funções da participação, a auto-

ra acrescenta a explicação das dinâmicas possíveis entre elas, reforçando a complexi-

dade destes processos e as especificidades de cada caso em particular; «the problem is 

not simply “enabling the people to participate”, but ensuring that they participate in 

the right ways. (…) There are always questions to be asked about who is involved, 

how, and on whose terms. (…) participation may take place for a whole range of rea-

sons. (…) while it has the potential to challenge patterns of dominance, may also be 

the means through which existing power relations are entrenched and reproduced.» 

(White, 1996, p. 14)  

 

A RODA DA PARTICIPAÇÃO, de Scott Davidson (1998)  

Foi desenvolvida para o South Lanarkshire Council da Escócia, no âmbito do 

planeamento urbano, como alternativa ao modelo de Arnstein: «the wheel promotes 

the appropriate level of community involvement to achieve clear objectives, without 

suggesting that the aim is always to climb to the top of the ladder.» (Davidson,1998)  

Neste modelo são destacados quatro tipos de incentivo ao envolvimento do pú-

blico: a informação, a consulta, a participação e a capacitação. (Fig. 5.4) A proposta 

é que cada projeto seja posicionado nos quadrantes com o contributo da comunidade, 

e de seguida, sejam selecionadas as estratégias apropriadas. A roda funcionará ade-

quadamente quando estas decisões forem tomadas em conjunto. Caso contrário, nas 

mãos de promotores excessivamente cautelosos, todos os projetos poderiam ser colo-

cados no quadrante da informação. As diferentes categorias identificadas nos quadran-

tes da roda são a seguir resumidas. 

 

 

 

																																																																																																																																																															
understood the situation, we try to come to a consensus. We avoid voting as much as possible. When the 
government officials came, we asked for an explanation of why we were given other than what we 
asked for. We asked for a school, teachers, and a road. The Mayor sent us the army, guns, and bullets. 
He refused to answer our questions. He just told us to vote for Marcos. We want the government to be 
run the way we manage our co-operative store.» (White, 1996, p. 9) 
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Roda	da	participação	

 

 

 

											Figura	5.4	–	Adaptado	de	Scott	Davidson	(1998),		The	Wheel	of	Participation.	(Anexo	V.IV)	

	

Informação: comunicação mínima – os decisores podem resolver todas as 

questões, sem consultar a comunidade (exceto quando são legalmente obrigados a 

fazê-lo); informação limitada – é passado ao público apenas o que se quer dizer-lhes, 

não o que o público quer saber; informação de qualidade – são fornecidas as informa-

ções que a comunidade quer e necessita, através de documentos de discussão, exposi-

ções com planos de desenvolvimento, notas de orientação para o desenvolvimento de 

áreas protegidas. 
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Consulta: consulta limitada – o fornecimento de informação acontece de forma 

limitada (por exemplo através de cartazes e folhetos), e é colocada sobre a comunida-

de a responsabilidade de responder; atendimento público – oferecendo serviços de 

atendimento ao público, possibilitando reclamações e comentários; consulta genuína – 

possibilitando discussão ativa das questões com as comunidades, a respeito das suas 

ideias, antes da tomada de decisões. 

Participação: órgãos consultivos – convidando a comunidade a elaborar pro-

postas para consideração; parcerias – estabelecer parcerias formais para resolver pro-

blemas em conjunto com as comunidades; decisões descentralizadas – permitindo às 

comunidades tomar as suas próprias decisões sobre algumas questões. 

Capacitação: controlo delegado – delegando poderes limitados de tomada de 

decisões em processos ou projeto específicos, por exemplo, na gestão entre inquilinos 

ou de conselhos escolares; controlo independente – atribuindo a grupos comunitários 

a prestação de serviços em nome dos decisores; controlo confiado – devolvendo à 

comunidade o poder de tomar decisões importantes. 

Este modelo propõe abordagens distintas nas diversas dimensões dos processos 

de comunicação e envolvimento do público. O autor argumenta que a abordagem cor-

reta a cada situação pode revitalizar o sistema de planeamento com participação co-

munitária. A roda da participação deve ajudar a minimizar a ambiguidade associada a 

estes processos, a dependência de técnicas inapropriadas e de objetivos pouco claros.  

	

QUADRO DA PARTICIPAÇÃO ATIVA, da OECD (2001)  

Este quadro analítico foi desenvolvido para facilitar a realização de estudos 

comparativos entre países, resultando na publicação, em 2001, da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico: Citizens as Partners – Information, Con-

sultation and Public Participation in Policy-Making. Relativamente à natureza e dire-

ção da relação entre o governo e os cidadãos, define três categorias: informação, 

consulta e participação ativa. (Fig. 5.5) 
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Quadro	da	participação	ativa	

 

 

											Figura	5.5	–	Active	Participation	Framework	da	OECD	(2001).	

	

A informação é uma relação unidirecional em que o governo produz e fornece 

informações para uso dos cidadãos. Abrange tanto o acesso passivo à informação, 

quando procurada por parte dos cidadãos, como as medidas ativas do governo para 

divulgar informações aos cidadãos. Os exemplos dados são: o acesso a registos públi-

cos, diários oficiais, websites do governo. 

A consulta é uma relação bidirecional em que os cidadãos podem responder ao 

governo. Requer a definição prévia, por parte do governo, do assunto sobre o qual os 

cidadãos poderão opinar, e requer também a divulgação de informação inicial. En-

quanto o governo define os assuntos e as questões da consulta, gerindo todo o proces-

so, os cidadãos são convidados a contribuir com as suas ideias e opiniões. Os 

exemplos incluem: inquéritos, comentários a projetos legislativos. 

A participação ativa é uma relação de parceria entre cidadãos e governo, na 

qual os cidadãos podem ter participação ativa na definição dos processos e dos conte-

údos das políticas. Dá oportunidade aos cidadãos de definir questões na agenda políti-

ca, propor alternativas e moldar o diálogo político. Mas o governo mantém a 
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responsabilidade pelas decisões finais e pelas formulações políticas. Os exemplos da-

dos são: conferências de consenso, júris de cidadãos. 

Neste enquadramento, de relacionamento entre governo e cidadãos, o governo 

deve garantir que: 

· a informação é completa, objetiva, fiável, relevante, e também fácil de encon-

trar e entendível; 

· as consultas são conduzidas com objetivos claros e de acordo com regras que 

definem exatamente as obrigações do governo; 

· a participação é programada com tempo e flexibilidade suficientes para per-

mitir o surgimento de novas ideias e propostas por parte dos cidadãos; 

· existe um mecanismo capaz de integrar essas propostas na definição das polí-

ticas governamentais. 

	

ESPECTRO DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA, da IAP2 (2007, 2014)  

A International Association for Public Participation (IAP2) foi fundada em 

1990,8 com o objetivo de promover e melhorar as práticas da participação pública, 

considerando os indivíduos, os governos, as instituições e outras entidades que afetam 

o interesse público. O modelo ilustrado (Fig. 5.6) de 2014, é uma atualização do qua-

dro divulgado em 2007. foi elaborado com o intuito de contribuir para a seleção do 

nível de participação do público em casos distintos. Pretende mostrar que é legítimo 

ter diferentes níveis de participação, dependendo das metas, prazos, recursos e graus 

de preocupação nas decisões a tomar.  

Os níveis de participação identificados são: informar, consultar, envolver, co-

laborar e dar poder (empower). O nível de participação do público deve ser escolhido 

com base nos objetivos específicos do projeto e no compromisso feito com o público. 

 

 

																																																								
8 Inicialmente IAP3 – International Association of Public Participation Practitioners. A organização 
cresceu de 300 membros em 1992 para 1050 em 2007, oriundos de 26 países. Realizam conferências 
anuais desde 1992, organizadas nos EUA ou no Canadá. http://www.iap2.org/?page=A3  (18/04/2016) 
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Espectro	da	participação	pública	

 

 

											Figura	5.6	–	Adaptado	de	Spectrum	of	Public	Participation,	IAP2,	2014.9	(Anexo	V.VI)				

 

Numa conferência do Oxford Internet Institute, realizada em 2014, foi apresen-

tado um estudo da participação em três iniciativas distintas, realizado com base neste 

modelo (Nelimarkka et al, 2014).10  

 

MODELO ANALÍTICO PARA UMA ABORDAGEM POLÍTICA, de Nico 

Carpentier (2016) 

 O autor propõe um modelo de análise dos processos participativos associados 

aos média, que procura distinguir-se das abordagens sociológicas e prosseguir uma 

orientação política. É organizado em quatro níveis (campo, atores, decisões e poder) e 

doze passos analíticos, podendo escolher-se acrescentar um décimo terceiro passo, 

																																																								
9 http://c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/Foundations_Course/IAP2_P2_Spectrum.pdf  
(20/06/2016) 
10 «We consider three online platforms: the Living Voters Guide, including its earlier iterations Con-
sider.it and Reflect; the Open Town Hall; and the California Report Card.  We compare them using the 
International Association of Public Participation’s “Spectrum of Public Participation” framework. 
Using a 10-point scale, we evaluate the user interface of each platform in terms of how well it supports 
the Spectrum’s levels of civic engagement (inform, consult, involve, collaborate, and empower).» 
http://ipp.oii.ox.ac.uk/2014/programme-2014/track-a-harnessing-the-crowd/design-ii/matti-nelimarkka-
comparing-three-online  (20/06/2016) 
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constituído por uma perspetiva crítica que considere a intensidade e valor da partici-

pação: «the critical – with its emphasis on social change through increased levels of 

power sharing – serves as a reference point to enable this evaluation». (Carpentier, 

2016, p. 85) 

 

Modelo	analítico	para	uma	abordagem	política		

 

Campo	 1.	selecionar	o	tipo	de	meio	

2.	selecionar	o	campo	de	ação	

3.	analisar	o	meio	no	campo	de	ação	(contexto)	

Atores	 4.	identificar	os	atores	

5.	analisar	as	identidades	dos	atores	

6.	analisar	os	privilégios	dos	atores	

Decisões	 7.	identificar	os	momentos	de	decisão	e	a	sua	relevância	

8.	analisar	as	ações	materiais	e	discursivas	nos	momentos	de	decisão	

Poder	 9.	analisar	a	posição	de	poder	da	cada	ator	em	cada	decisão	

10.	comparar	as	posições	anteriores	

11.	comparar	as	posições	de	poder	na	totalidade	do	processo	

12.	avaliar	a	natureza	das	posições	de	poder	de	atores	privilegiados	e	
não	priveligiados	

(perspetiva		
crítica)	 13.	avaliar	a	participação	tendo	em	vista	a	igualdade	entre	os	atores	

. 

											Figura	5.7	–	Adaptado	de	Carpentier	(2016,	p.	83).	(Anexo	V.VII)	

  

O autor deste modelo (Fig. 5.7) reconhece os méritos das abordagens socioló-

gicas na análise dos processos participativos, mas também encontra alguns problemas 

relacionados com a excessiva abrangência da noção de participação no ponto de vista 

sociológico: «The sociological approach defines participation as taking part in par-



CAPÍTULO 5 . 

	134 

ticular social processes, a definition which casts a very wide net. In this approach, 

participation includes many (if not all) types of human interaction, in combination 

with interactions with texts and technologies.» (Carpentier, 2016, p. 71). Nesta pro-

posta o autor pretende seguir a via dos estudos políticos, porque vê interesse na defi-

nição mais restrita que oferecem, de participação e de processos participativos: 

«which refers to the equalisation of power inequalities in particular decision-making 

processes (…) participation becomes defined as the equalisation of power relations 

between privileged and non-privileged actors in formal or informal decision-making 

processes.» (Carpentier, 2016, p. 72) 

No artigo onde apresenta esta proposta de modelo de análise, Carpentier refere-

se à escada da participação de Arnstein, não só para apontar algumas falhas que en-

contra no modelo, mas também para destacar a perspetiva política da autora, citando-a 

a propósito do reconhecimento da ligação explícita entre participação e poder: «citizen 

participation is a categorical term for citizen power» (Arnstein, 1969, p. 216). Tam-

bém refere o trabalho de Carole Pateman (1970), a propósito da ligação que estabelece 

entre a participação e a teoria democrática, e cita-a nas definições que apresenta de 

participação parcial e participação completa: a primeira é apresentada como um pro-

cesso em que duas ou mais partes se influenciam mutuamente no decurso da tomada 

de decisão, mas apenas uma das partes tem o poder de decidir; enquanto a segunda é 

um processo onde todas as partes têm igual poder para determinar a decisão final. (Pa-

teman, 1970, pp. 70-71) 

Esta abordagem política à análise dos processos participativos será ainda reto-

mada no capítulo sete, por agora importa destacar que a complexidade da organização 

dos processos de participação é muitas vezes referida, bem como a importância de 

considerar as especificidades de cada caso concreto. As diferenças entre informar, 

consultar, colaborar e dar poder ou controlo aos indivíduos participantes, são quase 

sempre assinaladas, ainda que com diferentes ênfases e usando diferentes terminolo-

gias. Assim como os perigos da participação aparente, incluída em processos que não 

garantem, ou sequer preveem, meios de concretização, apenas apresentam uma facha-

da de boas intenções, ou pretendem o «status of participation as a ‘Hurrah’ word», 

como diz Sarah C. White (1996). As expectativas e os objetivos de todos os envolvi-

dos, promotores da participação e participantes, são precisamente outros dos pontos a 
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destacar neste conjunto de modelos de classificação e análise da participação. Um úl-

timo apontamento para a primeira citação do artigo de Arnstein (1969, p. 216): «The 

idea of citizen participation is a little like eating spinach: no one is against it in prin-

ciple because it is good for you» – este parece ser um princípio constante quando se 

equacionam os processos participativos; as críticas e reservas apontadas, referem-se a 

aspetos dos processos, não à sua razão de ser. 

O capítulo seguinte procura traçar uma síntese da evolução das tecnologias da 

informação e comunicação, e da consequente predominância do modelo de organiza-

ção social em rede. Espera-se que permita constituir um contexto adequado à interpre-

tação da cultura da participação na era dos média digitais, estabelecendo a passagem 

para o capítulo sete, onde o tema da participação e dos processos participativos será 

novamente observado de uma forma direta, com destaque para o papel dos meios de 

comunicação digitais na mediação da participação.  

 

 

 

 

 

 

	





 

 

 

 

 

PARTE II . CAPÍTULO 6 . 

 AS TIC E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE EM REDE   

 

A propósito do rápido crescimento das tecnologias da informação digital, Adri-

ano Duarte Rodrigues (1999) afirmou que houve uma mudança de paradigma científi-

co importante: do paradigma da termodinâmica, que orientou o modelo técnico-

científico da era industrial, para o paradigma sistémico. «Embora seja ainda difícil de 

medir a amplitude do seu alcance, esta viragem técnico-científica parece estar em vias 

de mudar radicalmente a organização das sociedades contemporâneas e os nossos es-

quemas de percepção do mundo.» (1999, p. 126) A conversão da representação analó-

gica para digital possibilita o tratamento de muito mais informação e a criação de 

imagens de síntese que superam as capacidades percetivas humanas.  

Conforme fez notar este autor, a progressiva mudança de paradigma pode ser 

observada na história dos computadores: «As primeiras máquinas calculadoras, que 

apareceram nos meados do século XIX, eram enormes dispositivos mecânicos desti-

nados quer à realização de operações de somar e subtrair, quer ao estabelecimento de 

tábuas matemáticas. Obedeciam ainda claramente aos princípios da era industrial.» 

(Rodrigues, 1999, p. 128) Desde essa altura, os trabalhos de Charles Babbage no sécu-

lo XIX, passando pelos de Alan Turing e de outros do século XX, estabeleceram um 

caminho que conduziu à concretização da máquina calculadora automática, parcial-

mente idealizada por John von Neumann, a Electronic Discrete Variable Automatic 

Calculator (EDVAC). A sua construção foi inicialmente proposta por John Mauchly e 

John Presper Eckert, os inventores da antecessora Electronic Numerical Integrator 

And Computer (ENIAC). Ao contrário da máquina anterior, a EDVAC era binária em 
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vez de decimal, e era já um computador de programa armazenado.1 Esta máquina cal-

culadora automática não seguia o modelo da máquina industrial, «obedecia já a um 

novo modelo, o dos dispositivos construídos à semelhança do sistema nervoso dos se-

res vivos, situando-se no domínio das teorias da automação.» Rodrigues (1999, p. 

128) afirmou ainda que a mudança de modelos efetivou-se até ao final dos anos 60 e a 

partir daí assistiu-se à crescente miniaturização dos equipamentos informáticos, tradu-

zida nos microprocessadores e nos computadores pessoais.  

Sobre o mesmo assunto, Pierre Lévy (2000) coloca o surgimento dos primeiros 

computadores (que apelida de «calculadoras programáveis com programa gravado») 

em meados da década de 40, nos Estados Unidos e em Inglaterra. Constata que duran-

te algum tempo o seu uso foi reservado a cálculos científicos militares, e o alargamen-

to à utilização civil aconteceu a partir dos anos 60. «Era já previsível naquela época 

que os êxitos dos materiais informáticos seriam cada vez maiores. Mas, à exceção de 

alguns visionários ninguém podia prever então que um movimento generalizado de 

virtualização da informação e da comunicação afetaria profundamente os dados ele-

mentares da vida social.» (2000, p. 33) Nessa altura os computadores eram ainda 

grandes máquinas de calcular, que ocupavam salas inteiras e funcionavam com car-

tões perfurados. É o processo de crescente miniaturização nos anos 70 que determina 

o desenvolvimento da robótica e das ferramentas digitais e, consequentemente, a au-

tomatização da produção industrial e de vários serviços do sector terciário. «Desde 

então a busca sistemática de ganhos de produtividade através da utilização multiforme 

de aparelhos electrónicos, computadores e redes de comunicação informática tomou 

progressivamente conta do conjunto das atividades económicas. Esta tendência man-

tém-se ainda hoje.» (2000, p. 34) 

As possibilidades técnicas da micro computação conduziram também à inven-

ção e vulgarização do computador pessoal. O seu potencial para ser um instrumento 

de criação, de organização, de simulação, de armazenamento e de diversão ditou a rá-

pida expansão do seu uso nos países desenvolvidos. Os primeiros computadores pes-

soais colocados no mercado vieram de empresas como a IBM, a Xerox ou a Hewlett 
																																																								
1 Um computador com uma «arquitetura de von Neumann» armazena os dados do programa e os dados 
de instrução na mesma memória. A ideia do computador de programa armazenado foi expressa na teo-
ria da Máquina de Turing Universal em 1936. Turing, A. (1936), On Computable Numbers, With an 
Application to the Entscheidungsproblem, Proceedings of the London Mathematical Society ,42. 
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Packard. Em 1975, Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft, e em 1976 foi fun-

dada a Apple, por Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne.  

Ao mesmo tempo, os meios de comunicação, e as respetivas infraestruturas de 

produção e distribuição, foram também tomados pelas tecnologias digitais, tornando-

se multimédia e cada vez mais interativos. No final dos anos 80, os níveis de desen-

volvimento das tecnologias da informação e comunicação, e das infraestruturas asso-

ciadas, permitiam a existência da Internet – uma rede global que foi sendo 

progressivamente construída pela ligação de diferentes redes informáticas constituídas 

ao longo dos 20 anos anteriores.  

A Arpanet, precursora da Internet, começou a ser desenvolvida por uma agên-

cia governamental do Departamento de Defesa norte americano na década de 60 – a 

Advanced Research Projects Agency (ARPA). Depois da apresentação dos primeiros 

planos da estrutura da rede num simpósio da Association for Computing Machinery 

(ACM) em 1967, foram chamados investigadores do meio académico e da gestão de 

negócios, e a rede passou a ligar quatro universidades norte-americanas, deixando de 

servir apenas objetivos militares. Em 1973 foram estabelecidas as primeiras ligações 

internacionais com a Inglaterra e a Noruega. Em paralelo aconteceram invenções e 

avanços tecnológicos exteriores à Arpanet que geraram as condições necessárias ao 

seu crescimento e evolução, até chegar à designação Internet.2 

No início dos anos 90 aconteceu mais uma inovação tecnológica que aproxi-

mou a Internet do público não especializado em meios informáticos. Desta vez tratou-

se de um projeto para uma nova aplicação, a World Wide Web, desenvolvido na Eu-

ropa. Esta aplicação permitiu a organização das páginas pelos seus conteúdos infor-

mativos e não pela sua localização, facilitando o acesso à informação pretendida. Foi 

em 1990, no CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucleaire), na Suíça, que um 

grupo de trabalho coordenado pelo cientista Tim Berners-Lee desenvolveu o conceito 
																																																								
2 A título de exemplo: Em 1978, dois estudantes, Ward Christensen e Randy Suess, inventaram o mo-
dem – o aparelho que permite a comunicação entre computadores pessoais através das linhas telefóni-
cas –, e no ano a seguir divulgaram gratuitamente o programa Xmodem que possibilitou a transmissão 
direta de ficheiros, sem ter que passar por um sistema anfitrião. O objetivo foi espalhar a capacidade de 
comunicação entre as redes de computadores não incluídas na Arpanet, que inicialmente esteve reser-
vada às universidades de elite. Também em 1979, três estudantes da Universidade de Duke e da Uni-
versidade do Norte da Califórnia, não incluídas na Arpanet, criaram uma versão modificada do Unix 
(sistema operativo iniciado no final da década de 60), que permitiu a ligação entre os computadores 
através da linha telefónica, e deram início ao maior fórum de discussão online – a Usenet. 
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de hipertexto, criado por Ted Nelson em 1974, e inventou uma forma de ligar texto, 

imagem e som de um modo não linear. A partir daí passou a ser possível criar páginas 

com ligações (links) que podiam ser selecionados para passar para outras páginas - e 

assim nasceu a expressão navegar na Internet.3 O software da World Wide Web foi 

distribuído gratuitamente pelo CERN através da Internet e rapidamente surgiram as 

primeiras páginas da web desenvolvidas pelos principais centros de investigação de 

vários países. 

 Em 1991 Linus Torvald, da Universidade  de Helsínquia, criou o sistema ope-

rativo Linux, baseado no sistema Unix. Também o distribuiu gratuitamente na Inter-

net, pedindo aos utilizadores que o melhorassem e divulgassem os resultados. O 

desenvolvimento aberto do sistema contribui para a sua consolidação e expansão. É a 

base do sistema operativo Android, iniciado em 2003 e, desde 2013, o mais usado em 

aparelhos móveis, tablets e smartphones.4 A rede de programadores Unix incluiu 

sempre uma parte de desenvolvimento de software em open source – o Apache HTTP 

Server é um exemplo. Iniciado em 1995, desempenhou um papel muito importante no 

crescimento inicial da World Wide Web e mantém o primeiro lugar entre os servido-

res web.5 

Na evolução da World Wide Web, no início do milénio, surgiram as designa-

ções Web 2.0, Web 3.0 e Semantic Web. Não são designações consensuais, mas ainda 

assim são amplamente usadas. A Web 2.0 refere-se a websites que privilegiam a usa-

bilidade e os conteúdos gerados pelos utilizadores. Em concreto, não se refere a uma 

evolução técnica específica, mas antes às mudanças verificadas no modo como as pá-

ginas da web são constituídas e utilizadas. A origem do termo é atribuída a Darcy Di-

																																																								
3 O grupo desenvolveu este método de navegação para possibilitar a obtenção de mais informação sobre 
um dado termo ou tópico presente num texto. No CERN criaram um formato para definir os documen-
tos de hipertexto, designado de HTML (Hipertext Mark-up Language); um formato standard de endere-
ços, o URL (Uniform Resource Locator); e um protocolo de transferência de hipertexto, o http: 
(Hypertext Transfer Protocol). Este último permite conduzir a informação entre os programas de nave-
gação (web browsers) e os servidores. 
4 Em Portugal, segundo o Top Mobile Operating Systems per Country – StatCounter Global Stats (Ja-
neiro de 2016), o sistema Android representa 70,47% do mercado, o iOS da Apple, 23,17% e o Win-
dows Phone da Microsoft, 4,47%. O sistema Android só é ultrapassado pelo iOS na América do Norte, 
na Austrália, na Noruega e Suécia. Os números do Reino Unido deixam os dois sistemas lado a lado. 
http://gs.statcounter.com/#mobile_os-ww-monthly-201601-201601-map  (30/06/2016) 
5 O Netcraft Web Server Survey de Junho de 2016, atribui 360 milhões de websites ao Apache. 
http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/  (30/06/2016)	
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Nucci (1999), mas só ganhou popularidade quando Tim O’Reilly e Dale Dougherty o 

colocaram no título de uma conferência realizada no fim de 2004, e que viria a ser re-

petida anualmente até 2011: a O’Reilly Media Web 2.0 Conference (em 2006, passou a 

chamar-se Web 2.0 Summit). 

Entre os formatos mais característicos da Web 2.0 estão as redes sociais, de 

partilha de textos, imagens e vídeos, os blogs, as wikis e também as plataformas de 

colaboração. O que os une é a possibilidade de criar e partilhar conteúdos, de interagir 

e colaborar com outras pessoas. Em contaste, a World Wide Web primitiva usualmen-

te é caracterizada pela passividade da posição do utilizador, como leitor ou observa-

dor. O criador, Tim Berners-Lee, não é partidário desta distinção. Reafirma que a vi-

visão original que teve da web foi a de um meio colaborativo, um sítio onde todos se 

pudessem encontrar, ler e também escrever. No entanto avança a proposta da web se-

mântica,6 referindo-se a uma rede de dados processáveis por máquinas. Por vezes a 

designação Web 3.0 é usada como sinónimo, mas Berners-Lee distingue-as, colocando 

esta última como uma etapa evolutiva superior, que inclui a web semântica. A caracte-

rização simplificada da evolução resume-se nas expressões web dos documentos e web 

dos dados. 

A web semântica é uma extensão da rede através de standards estabelecidos pe-

lo World Wide Web Consortium (W3C), com a finalidade de definir formatos de da-

dos e protocolos de troca comuns, principalmente pelas especificações RDF (Resource 

Description Framework).7 Numa página da wikipédia dedicada ao tema pode ler-se: 

«While its critics have questioned its feasibility, proponents argue that applications in 

industry, biology and human sciences research have already proven the validity of the 

original concept».8 

Tudo indica que a evolução da Internet, sempre em paralelo às inovações tec-

nológicas nas próprias máquinas computacionais, continuará a trazer novas aplica-

																																																								
6 Berners-Lee, T., Hendler, J. & Lassila, O. (2001).  
7 Definição da W3C: «The Semantic Web provides a common framework that allows data to be shared 
and reused across application, enterprise, and community boundaries. It is a collaborative effort led by 
W3C with participation from a large number of researchers and industrial partners. It is based on the 
Resource Description Framework»  https://www.w3.org/2001/sw/ 
https://www.w3.org/RDF/  (30/06/2016)	
8 Citando Feigenbaum et al (2007), https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web  (30/06/2016) 
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ções, novos serviços e novos modos de acesso. Mas a principal questão que se coloca, 

no que toca à futura evolução da Internet, não se prende tanto com as mudanças tecno-

lógicas em si mesmas, mas antes com a gestão do processo de evolução; à medida que 

a Internet vai crescendo, vão aumentado as partes interessadas no seu desenvolvimen-

to e Manuel Castells9 afirma que se a Internet falhar não será por falta de tecnologia, 

será antes por falta de entendimento entre empresas, governos, instituições, sobre a 

direção a seguir. 

         *10 

Seguindo a definição apresentada no glossário da Associação para a Promoção 

e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI) sociedade em rede é o 

«olhar sobre a Sociedade da Informação e do Conhecimento numa lógica de rede, isto 

é, focalizado na forma como a informação e o conhecimento se propagam, criam no-

vas estruturas e interagem com as existentes.»11 Esta designação é atribuída a Manuel 

Castells, na análise que fez da sociedade atual em The Information Age.12 Por sua vez 

a  sociedade da informação é definida como a «etapa no desenvolvimento da civiliza-

ção moderna que é caracterizada pelo papel social crescente da informação, por um 

crescimento da partilha dos produtos e serviços de informação no PIB e pela formação 

de um espaço global de informação. Os objectivos principais no desenvolvimento da 

Sociedade da Informação são promover a aprendizagem, o conhecimento, o envolvi-

mento, a ligação em rede, a cooperação e a igualdade dos cidadãos.»13 Quanto à de-

signação sociedade do conhecimento, é atribuída a Peter Drucker,14 e pode ser 

entendida como um desenvolvimento da sociedade da informação, caracterizada «por 

																																																								
9 Manuel Castells em entrevista com Ana Sousa Dias no programa da RTP 2 «Por Outro Lado» em 
Fevereiro de 2004.  
10 Partes do texto seguinte, de definição e considerações acerca das implicações da sociedade em rede, 
provêm do Trabalho Final do Curso de Doutoramento em Ciências da Comunicação, finalizado em 
2010, na altura intitulado Os Média Digitais e os Paradigmas Emergentes no Design de Comunicação. 
(Correia, 2010)	
11 Definição apresentada no Glossário da Sociedade da Informação da Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI), coordenado por José Palma Fernandes (2011). 
12 Em três volumes, o primeiro dos quais (de 1996) intitulado The Rise of the Network Society. Neste 
trabalho foi consultada a edição em português da Fundação Calouste Gulbenkian, Castells (2002). 
13 Glossário da APDSI, Fernandes (2011). 
14 The Next Society, publicado em The Economist,  a 1 de Novembro de 2001, disponível em: 
http://www.druckerinstitute.com/whydrucker/why_articles_nextsociety.html	
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uma proporção alta de trabalhadores do conhecimento (profissionais que criam, modi-

ficam e/ou sintetizam conhecimento como parte integrante das suas ocupações), e on-

de a educação constitui a pedra angular da sociedade.»15 

Conforme faz notar Fernando Ilharco (2003), estas formulações aplicam-se 

principalmente aos países mais desenvolvidos, não são apropriadas à totalidade da po-

pulação do planeta, e a noção de um mundo ligado em rede, mais justo e democrático, 

que permite o acesso às mesmas informações e aos mesmos recursos, é algo utópica. 

As condições de acesso são sempre desiguais e o contexto cultural e social em que as 

pessoas se movem acaba por condicionar a leitura que fazem da informação a que têm 

acesso. A título de exemplo, referem-se os resultados do Inquérito Sociedade em Rede 

2013, realizado pelo Observatório da Comunicação – Obercom: «Relativamente aos 

dados apurados, verificou-se que o número de acessos à Internet nos agregados do-

mésticos em Portugal tem vindo a subir de forma regular nos últimos anos, tendo-se 

verificado, no entanto, entre 2012 e 2013 um aumento de apenas 0,2 pontos percentu-

ais, dos 57,0% para os 57,2%. (…) Os inquiridos que dizem ser utilizadores de Inter-

net são 55,2%, sendo que 38,3% nunca utilizaram este media e 6,5% dizem ter 

deixado de o utilizar em 2013. (…) A utilização de Internet é feita de forma equilibra-

da em termos de género (51,0% de utilizadores do género masculino e 49,0% do Fe-

minino) mas não em termos de idade (a taxa de utilização decresce drasticamente com 

o aumento da idade dos inquiridos) e de escolaridade (a taxa de utilização sobe drasti-

camente com o aumento do grau de escolaridade).»16 Ainda assim, reconhece-se que a 

designação sociedade em rede nomeia um modelo dominante e a atual capacidade de 

comunicação e de transmissão de informação dos sistemas de comunicação digitais 

ligados em redes é demasiado marcante para que se possa menosprezar os seu efeitos 

sobre a sociedade e sobre o modo como as pessoas comunicam entre si.  

Numa perspetiva crítica, José Bragança de Miranda (2002, p. 14)17 defende 

que, «a ideia de que a tecnologia criou, ou está a criar “o mundo das redes” é demasi-

ado simplista. Toda a experiência é um conjunto de ligações, que constituem matrizes 
																																																								
15 Fernandes (2011), Glossário da Sociedade da Informação da APDSI. 
16 Cardoso, G.; Mendonça, S.; Lima, T.; Paisana, M. & Neves, M. (2014) 
17 Discurso Inaugural «A Cultura das Redes», da International Conference on Network Culture (ICNC 
2001) organizada pelo Centro de Estudos de Comunicação e Linguagens, na Fundação Calouste Gul-
benkian. 
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mais ou menos formais e formalizáveis, indo de metáforas relativamente vagas a cate-

gorias mais ou menos rígidas, até relações cada vez mais matematizáveis.»  O autor 

admite, no entanto, que «as ligações que articulam e estabilizam a “realidade” estão a 

mudar, tornam-se cada vez mais cruciais, e neste processo as tecnologias digitais de-

sempenham um papel decisivo, que virá previsivelmente a aumentar.» (Bragança de 

Miranda, 2002, p. 15) 

 Pode dizer-se que, ao longo da história, a regulação da vida em sociedade tem 

sido detida pelo Estado, pela Igreja, ou por outros aparelhos de poder, com base no 

controlo dos meios de comunicação e do acesso à informação. Os esquemas de comu-

nicação e transmissão de informação têm obedecido a estruturas hierarquizadas que 

não favorecem a comunicação horizontal. Agora, que tantas pessoas podem aceder a 

redes de comunicação globais, é possível a cada indivíduo auto organizar os seus mo-

dos de comunicar, criando redes personalizadas regidas de acordo com as suas afini-

dades e interesses. Esta potencialidade da organização social típica nos países mais 

desenvolvidos, por um lado pode ser vista como libertadora e democrática, e por outro 

como subversiva e alienante. Para os mais otimistas, traz ao indivíduo a oportunidade 

de alargar e reforçar a sua rede de contactos, de afirmar e desenvolver as suas capaci-

dades e os seus pontos de vista, de participar ativamente em iniciativas do seu interes-

se, escapando à massificação dos meios de comunicação tradicionais. Pode também 

trazer a possibilidade da igualdade, tanto no acesso à informação, como na capacidade 

de resposta. Já os mais cépticos receiam que esta organização social, assente no acesso 

às tecnologias da informação e comunicação, seja apenas mais um modo de acentuar 

as diferenças entre os favorecidos e os desfavorecidos da sociedade. Isto porque o 

acesso aos dispositivos tecnológicos avançados nunca é igual, e mesmo que o fosse, a 

capacidade de decifrar a informação disponível e agir em conformidade é claramente 

diferente entre uns e outros. Também receiam que a rede de comunicação global con-

tribua para a progressiva substituição dos contactos sociais face a face pelos contactos 

virtuais mediados por computadores, fazendo com que cada indivíduo ligado aos sis-

temas de comunicação em rede fique cada vez mais desligado da realidade. 

Sobre as implicações das tecnologias da informação e  comunicação na socie-

dade atual, é de interesse verificar a posição de Dominique Wolton (2000). Este autor 

começa por defender que o essencial é compreender as relações, muitas vezes contra-
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ditórias, entre o sistema técnico, o modelo cultural dominante e o projeto de organiza-

ção da comunicação, e serão estes os três elementos que permitem compreender o es-

tatuto da comunicação em qualquer época. Mas continua afirmando que os avanços 

nas tecnologias da comunicação não são necessariamente acompanhados de mudanças 

imediatas nos modelos culturais e na organização social da comunicação. E só pelo 

facto da inovação tecnológica aparecer em primeiro lugar, não quer dizer que seja o 

fator mais importante para o entendimento das alterações nos meios de comunicação. 

Os fatores culturais e sociais são igualmente importantes e Wolton diz mesmo que o 

essencial da comunicação nunca está do lado das técnicas: «As performances técnicas 

não serão nunca a condição de uma melhor comunicação humana ou social. Uma das 

encruzilhadas do século XXI estará na opção entre “tecnificar” a comunicação ou, ao 

invés, humanizá-la.» (Wolton, 2000, p. 23). De acordo com o mesmo autor, para que 

as tecnologias da informação e comunicação marquem uma nova etapa na história da 

comunicação no Ocidente, a inovação tecnológica terá que coincidir com evolução 

dos modelos culturais e dos projetos sociais da comunicação, tal como aconteceu an-

tes com a invenção da tipografia e depois com o telefone, rádio e televisão.18 As novas 

tecnologias só poderão simbolizar uma nova sociedade se, a dado momento, as três 

condições da comunicação evoluírem no mesmo sentido. Wolton não chega a criticar 

as potencialidades das novas tecnologias da comunicação, critica antes a visão predo-

minantemente técnica sobre as mesmas. Na sua opinião as reflexões correntes sobre a 

sociedade da informação ou a sociedade em rede estão demasiado centradas na verten-

te técnica das novas tecnologias da comunicação e dão pouca importância à compre-

ensão das relações entre indivíduos e entre estes e a sociedade, quando na realidade as 

três vertentes – técnica, cultural e  social – estão em permanente interação.  

 Uma questão importante abordada por Wolton é a da condição de receptor – 

«quanto mais informação e comunicação existirem, maior a importância do contexto 

de recepção (...) respeitar o receptor é respeitar as identidades nacionais, e não con-

fundir a mundialização dos mercados da comunicação com o facto dos receptores per-

																																																								
18 Diz o autor: «Com efeito, do século XVI ao XVIII, a tipografia permitiu a emergência do modelo 
individual e a construção de um espaço público para a expressão e a circulação das opiniões. Do século 
XIX ao XX, o telefone, a rádio e a televisão estiveram associados ao triunfo do individualismo e da 
democracia de massas. Em ambos os casos, a inovação técnica só adquiriu a sua real dimensão a partir 
do momento em que evoluções radicais na ordem cultural e social tiveram lugar num espaço-tempo 
similar.» (Wolton, 2000, p. 15) 
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tencerem sempre a determinadas identidades culturais e nacionais.» (Wolton, 2000, 

p.180). Do ponto de vista do indivíduo o estar em rede pode ser uma forma de aliena-

ção. Segundo o autor é perigoso confundir interação com comunicação: «não é por se 

passar a vida na rede que se comunica mais, ou melhor (...) são as máquinas que se 

ligam em rede, não os homens.»19  

 Atualmente o quotidiano de um indivíduo comum que viva num país tecnolo-

gicamente desenvolvido está repleto de complexos dispositivos transmissores de in-

formação: para além dos tradicionais meios impressos, rádio, televisão, telefone, vão 

surgindo outros, muitas vezes ainda designados de novos média, como os computado-

res, telemóveis, redes informáticas, entre outros. Estes objetos alargam os horizontes 

das experiências humanas, esbatendo fronteiras e permitindo ultrapassar limitações de 

espaço e de tempo. Graças à proliferação dos novos meios de comunicação e informa-

ção, a ideia de Marshall McLuhan, desenvolvida entre as décadas de 50 e 60, de que o 

planeta Terra estaria a caminhar para a forma de uma aldeia global, vê-se cada vez 

mais concretizada. O progressivo crescimento do acesso à informação em quase todas 

as partes do globo, e a facilidade das comunicações à distância e em tempo real, refor-

çam essa ideia de proximidade característica de uma aldeia: «De facto, à medida que 

as fronteiras que separavam tradicionalmente as comunidades humanas se esbatem, 

com a instauração de cada vez mais sofisticados dispositivos mediáticos, parece assis-

tir-se à instauração de uma experiência planetária que se sobrepõem à experiência cul-

tural concreta enraizada nos quadros tradicionais de representação da realidade. Os 

dispositivos da informação funcionam assim como um sistema nervoso da experiên-

cia, fazendo repercutir instantânea e automaticamente pelo tecido social o seu influ-

xo.» (Rodrigues, 1994, p. 24). No entanto, este influxo pode ser demasiado intenso e 

veloz para a perceção humana, que é naturalmente limitada.  

 Adriano Duarte Rodrigues falou de um desfasamento da experiência cultural 

concreta, em relação à perceção da informação tecnologicamente mediatizada; esse 

desfasamento está na origem de uma impressão que marca a vida contemporânea – a 

																																																								
19 «O desafio da comunicação não reside na capacidade de interconexão, que supõem resolvido o pro-
blema das diferenças, mas na difícil coabitação, ou seja, na capacidade para gerir essas mesmas dife-
renças. Em suma, o caminho das novas tecnologias será eternamente frustrante, pois o que está em jogo 
na comunicação nunca é a capacidade de desempenho técnico, mas a experiência do outro.» (Wolton, 
2000, p. 184) 
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de que o mundo muda a uma velocidade demasiado rápida, que o indivíduo comum 

não consegue acompanhar, e a de que a capacidade de concretização humana não tem 

como abarcar todas as possibilidades tecnológicas que se multiplicam a cada momen-

to. É um «sentimento de perca do domínio sobre a realidade e de impotência do ho-

mem perante os desenrolar dos acontecimentos.» (Giddens, 2001, p. 23).20 Paul 

Virilio (2000) diz mesmo que a transmissão e a interatividade em tempo real provo-

cam uma perturbação na perceção, traduzida na dificuldade de distinção entre perto e 

longe, entre vizinho e estranho, entre imagem e referente.  

 Noutra perspetiva, Derrick de Kerckhove (1999) defende que a interatividade 

característica dos meios de comunicação digitais pode corresponder a uma forma de 

simetria entre os interlocutores e conduzir ao que ele chama de inteligência conectiva. 

Não são só os computadores que constituem os nós da rede – os próprios sujeitos, 

quando atravessados pelos impulsos eléctricos e fluxos de informação, transformam-

se também em nós da rede, anulando assim as diferenças e os limites entre interior e 

exterior. A rede mundial aumenta o poder da mente humana, permitindo que cada um 

exprima livremente o que se passa na sua cabeça num meio de comunicação de acesso 

generalizado. De acordo com Kerckhove o processo de mundialização informativa 

implica grandes transformações no modo de vida humano, sendo que a principal é a 

conectividade. Esta desenvolve-se a partir do sistema das redes e origina uma indús-

tria da inteligência. A conectividade engloba outras duas dimensões: a interatividade 

e a hipertextualidade – a primeira baseada no corpo e no processo comunicativo, e a 

segunda baseada nos processos da memória e no armazenamento do conhecimento.  

 Eduardo Prado Coelho encontrou duas ideias fundamentais no discurso de 

Kerckhove: «Em primeiro lugar, num sujeito concebido como um eixo corpo – memó-

ria – inteligência, desaparece a noção de exterior/interior: os fluxos energéticos são 

simultaneamente externos, através da electricidade, e internos, através da articulação 

da electricidade com o sistema nervoso dos indivíduos. Em segundo lugar, o campo da 

interconectividade (a rede, a “webtitude”) é um campo sem horizonte; tem avanços e 
																																																								
20 Na continuação do texto, Giddens associa o sentimento de perca do domínio à rapidez da expansão 
das novas tecnologias da comunicação: «O alcance das novas tecnologias de comunicação aumenta 
com cada vaga de inovações. Nos Estados Unidos, a rádio demorou quarenta anos para atingir os cin-
quenta milhões de ouvintes. O mesmo número de pessoas usava o computador pessoal, apenas quinze 
anos depois de a máquina ter sido inventada. Só foram precisos uns meros quatro anos, para haver cin-
quenta milhões de americanos que usam a Internet com regularidade.» (Giddens, 2001, p. 23)	
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recuos, incursões e retiradas, mas não tem um limite definido e um além desse limite – 

é pura plasticidade ilimitada.» (Coelho, 2002). Segundo Prado Coelho o telégrafo, 

uma invenção de há 150 anos, terá sido a primeira infraestrutura global de redes a 

permitir o aumento das comunicações e a marcar o início da evolução da conectivida-

de globalizada.21 «Cem anos depois assiste-se com os computadores a uma numeriza-

ção dos conteúdos que os tende a homogeneizar de uma forma paradoxal: os 

elementos que entram ficam reduzidos ao mesmo denominador comum, o digital, mas 

este permite a jusante a particularização infinita das combinações entre esses elemen-

tos. De qualquer modo, nem a primeira operação respeita a forma porque a tritura em 

dígitos, nem a segunda a celebra, porque a torna interminavelmente multiplicável.» 

(Coelho, 2002). 

Esta digitalização de tudo descrita por Prado Coelho, com todas as questões 

que acarreta, é essencial à constituição da sociedade em rede, assente nas tecnologias 

de informação e comunicação. Volta-se à obra de Manuel Castells, ao trabalho mais 

recente que desenvolveu sobre o poder da comunicação (2009) e o poder das redes 

(2011, 2012), para observar como descreve e interpreta as atuais dinâmicas de poder 

na sociedade em rede: qual é a posição e a influência do «sujeito concebido como um 

eixo corpo – memória – inteligência», e quais são as possibilidades da «plasticidade 

ilimitada» da rede. 

«Power relationships are the foundation of society, as institutions and norms 

are constructed to fulfill the interests and values of those in power. However, wherev-

er there is power, there is counterpower, enacting the interests and values of those in 

subordinate positions in the social organization. The shape of the institutions and or-

ganizations that construct human action depend on the specific interaction between 

																																																								
21 É interessante verificar a argumentação de José Manuel Paquete de Oliveira quando defende que as 
«redes» sempre existiram – os processos de transmissão e os suportes dos conteúdos é que foram so-
frendo alterações, quer pelos diferentes tipos de energia, quer pelas tecnologias que foram surgindo. No 
prefácio do livro de Gustavo Cardoso (1998), Paquete de Oliveira escreve: «Convém ler e estudar a 
História, porventura desde o período neolítico, passando pelos Gregos, Romanos, ou até outras civiliza-
ções e interpretar o papel e a função das “novas tecnologias”, termo aliás muito usado pelos Gregos 
(Kenneth Ruthven, Society and the New Technology, Cambridge University Press, 1983). E nem que 
seja por curiosidade leia-se O Nome da Rosa de Umberto Eco para perceber a história de outras “re-
des”, como as dos monges e sua circulação pelo mundo e do sistema epistolar espalhado por toda a par-
te. Ou então, compulse-se a Breve História da Real Livraria, in Catálogo da Real Livraria de Mafra, 
escrito por frei João de Santa Anna, primeiro bibliothecario da mesma livraria, anno 1819, Descrição 
topografica da mesma Caza da Livraria.» (Cardoso, 1998, p. xi) 
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power and counterpower. Power is multidimensional, and it is constructed around 

multidimensional networks programmed in each domain of human activity according 

to the interests and values of empowered actors.» (Castells, 2011, pp. 773-4) 

 

	 As	relações	de	poder	das	redes	 	

 

 
 

											Figura	6.1	–	As	relações	de	poder	nas	redes,	de	acordo	com	Castells	(2011).	

 

Castells (2011) afirma que na sociedade em rede o poder social é exercido pe-

las redes e através das redes (Fig. 6.1). Para este autor as questões importantes são: 

que tipo de redes são estas e como operam na formação do poder. E para lhes respon-

der começa por distinguir quatro formas diferentes de poder na sociedade em rede: 

· Networking Power (o poder de estar e de trabalhar na rede): o poder dos ato-

res e das organizações incluídos nas redes que constituem a sociedade em rede. O po-

der é exercido sobre os indivíduos e os coletivos que não estão incluídos nas redes 

globais. 
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· Network Power (o poder da rede): o poder que resulta dos protocolos de co-

municação necessários à coordenação da interação social nas redes. O poder é exerci-

do pela imposição de regras de inclusão. 

· Networked Power (o poder trabalhado na rede): o poder dos atores sociais so-

bre outros atores na rede. Esta forma de poder é específica de cada rede.  

· Network-making Power (o poder de fazer redes): o poder de programar redes 

específicas, de acordo com os interesses e valores dos programadores; e o poder de 

trocar (ligar/desligar) entre redes diferentes, seguindo alianças estratégicas entre os 

atores dominantes das várias redes. 

O contrapoder na sociedade em rede é exercido na luta pela mudança nos pro-

gramas de redes específicas, e pelo esforço em perturbar as opções que refletem os 

interesses dominantes, substituindo-as por redes alternativas. As redes de pessoas 

agem sobre as redes tecnológicas, através da sua programação e da mudança entre re-

des. Castells (2011, p. 773) acrescenta ainda: «In the network society, power and cou-

nterpower aim fundamentally at influencing the neural networks in the human mind 

by using mass communication networks and mass self-communication networks.» 

Para explicar o poder de estar e de trabalhar na rede, expresso em termos de 

inclusão e exclusão, Castells menciona a teoria de network gatekeeping de Karine 

Barzilai-Nahon (2008). Nela é referido que os atores sociais podem começar por esta-

belecer a sua posição de poder pela constituição da sua própria rede, acumulando com 

ela recursos importantes. Para de seguida, recorrendo às estratégias de gatekeeping, 

poderem impedir o acesso àqueles que não acrescentem valor à rede, ou que ponham 

em causa os interesses dominantes do programa da rede.  

Quanto ao poder da rede, Castells vale-se da conceptualização apresentada por 

David Singh Grewal (2008) que procura teorizar a globalização através da perspetiva 

da análise das redes. A globalização envolve a coordenação social entre múltiplos ato-

res em rede, e o poder da rede está nas normas que permitem a coordenação global. 

Castells designa estas normas de protocolos de comunicação, e diz que reúnem as re-

gras a aceitar para estar na rede. Uma vez que muitas das normas estão desde logo in-

corporadas no programa das redes, o poder é exercido não pela exclusão, mas pela 

imposição de regras de inclusão. 
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O poder trabalhado na rede, é distinto dos dois anteriores – é a forma de poder 

exercido por certos nós, em relação a outros nós na rede. Nas grandes redes de comu-

nicação, isso traduz-se na definição da agenda da rede, no poder de tomar decisões 

editoriais e de gestão, dentro das organizações que possuem e operam as redes de co-

municação multimédia. E no sistema político, como um todo, o poder trabalhado na 

rede é baseado e distribuído em diferentes níveis da relação entre estado e sociedade. 

Cada rede define as suas próprias relações de poder, dependendo dos objetivos pro-

gramados. 

As formas mais importantes de poder seguem a lógica do poder de fazer redes. 

De acordo com Castells, num mundo de redes, a capacidade de exercer controlo sobre 

os outros depende de dois mecanismos básicos: a capacidade de constituir redes e de 

as programar ou reprogramar, relativamente aos objetivos que lhes são atribuídos; e a 

capacidade de estabelecer conexões e assegurar a cooperação entre redes diferentes, 

através da partilha de objetivos comuns e da conjugação de recursos, criando coopera-

ções estratégicas que permitam afastar a concorrência de outras redes. Os detentores 

do primeiro tipo de poder são os programadores e os do segundo tipo são os comuta-

dores (switchers). Nem uns nem outros são necessariamente indivíduos ou grupos par-

ticulares: «in many instances the power holders are networks themselves, in fact, 

subnetworks of the networks that organize society. Not abstract, unconscious net-

works, nor automata, but humans organized around their projects and interests. Note 

that they are not single actors (individuals, groups, classes, religious leaders, or polit-

ical leaders), as the exercise of power in the network society requires a complex set of 

joint action that goes beyond alliances to become a new form of subject – a networked 

subject.» (Castells, 2011, p. 776) 

A capacidade de programar e reprogramar os objetivos da rede é decisiva, por-

que uma vez programada, a rede ganha eficiência e ganha a capacidade de reconfigu-

rar a sua própria estrutura de modo a atingir os seus objetivos. Cada rede segue um 

processo específico de programação e as relações de poder devem ser identificadas e 

compreendidas nos termos específicos de cada rede. Como Castells faz notar o pro-

cesso não é o mesmo nas finanças globais, no poder militar, na investigação científica, 

no crime organizado, ou nos desportos profissionais. No entanto, todas as redes com-

partilham um traço comum: os seus programas são gerados por ideias, visões, projetos 
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e contextos. Estes são materiais culturais, e na sociedade em rede a cultura é, em 

grande parte, incorporada nos processos de comunicação, estabelecidos fundamental-

mente nas redes globais multimédia e pela Internet. 

Para explicar a posição predominante dos switchers, Castells (2011, p. 777) dá 

exemplos de algumas ligações entre redes que estes assumem: as ligações entre as re-

des de liderança política, as redes dos média, as redes científicas e tecnológicas, as 

redes militares e de segurança na afirmação de estratégias geopolíticas; as ligações 

entre as redes políticas e as redes dos média para produzir e difundir discursos políti-

co-ideológicos específicos; a relação entre redes religiosas e redes políticas para fazer 

avançar uma agenda religiosa numa sociedade secular; a relação entre redes académi-

cas e redes de negócios para assegurar e legitimar conhecimento em troca de recursos 

para as universidades e empregos para os recém-formados. 

A viabilização destas relações de poder exige que os programas das redes do-

minantes tenham objetivos compatíveis – Castells (2011, p. 777) dá como exemplos: 

dominar o mercado e promover a estabilidade social; estabelecer o poder militar e o 

controlo financeiro; instituir a representação política e a reprodução do capitalismo; 

promover a liberdade de expressão e o controlo cultural. Igualmente importante para a 

sustentação destas redes de poder é a manutenção das linhas de comunicação, para 

favorecer sinergias e limitar discrepâncias.  

Voltando à expressão do contrapoder na sociedade em rede, Castells afirma 

que a resistência ao poder é conseguida pelos mesmos dois mecanismos de programar 

as redes e de comutar entre as redes. Um dos exemplos que dá é o da ação coletiva de 

movimentos sociais que visam introduzir novas instruções e novos códigos nos pro-

gramas das redes: «More radical reprogramming comes from resistance movements 

aimed at altering the fundamental principle of a network – or the kernel of the program 

code, if I may use the parallel with software language.» (Castells, 2011, p. 778) 

Este paralelismo referido pelo autor, a propósito do poder da (re)programação 

das redes e da programação do software, será retomado e explorado na terceira parte 

deste trabalho. Por agora importa reter que, tal como Castells faz notar, uma caracte-

rística fundamental da sociedade em rede é que, tanto a dinâmica da formação do po-

der, quanto a da resistência ao poder, assentam na formação de redes e em estratégias 
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de ataque e defesa em rede, quer através da formação de novas redes, quer pela refor-

ma de redes existentes. 

No início deste capítulo, sobre a evolução das tecnologias da informação e co-

municação que permitem a constituição da sociedade em rede, foram referidos vários 

momentos de desenvolvimento partilhado, em open source e distribuição livre, funci-

onando aparentemente numa lógica de contrapoder, organizando redes à margem das 

estabelecidas pelas grandes corporações. Parte da caracterização da cultura participa-

tiva, explorada no próximo capítulo, aparenta seguir a mesma lógica. É uma cultura 

que parece assumir e explorar os influxos dos média digitais, tirando partido da plasti-

cidade ilimitada da rede; que aparentemente é composta por sujeitos que se assumem 

como nós da rede, e ao fazê-lo podem conseguir uma posição que lhes dá algum po-

der e controlo na rede. 

 

 

 

	





 

 

 

 

 

PARTE II . CAPÍTULO 7 . 

 OS MÉDIA DIGITAIS E A CULTURA PARTICIPATIVA 

 

Como foi referido anteriormente, a participação detém desde há muito um pa-

pel importante numa série de campos sociais, mas pode dizer-se que tem ganho outro 

destaque nas últimas duas décadas, muito pela associação à expansão massiva das tec-

nologias da informação e comunicação. No entanto, apesar da sua popularidade, con-

tinua a não ser um conceito fácil, tanto do ponto de vista teórico quanto empírico. O 

seu significado parece estar sempre sujeito a flutuações, não só pelos diferentes con-

textos em que se processa, mas também pelo carácter fortemente ideológico que en-

cerra (Carpentier, 2011; Dahlgren, 2013). A verificação dos modelos de análise 

descritos no capítulo cinco confirma a dificuldade de chegar a todas as implicações 

inerentes aos processos participativos, e a mediação tecnológica parece acrescentar 

mais complexidade aos processos. Este capítulo procura observar alguns dos aspetos 

incluídos na discussão desta complexidade.  

A dificuldade do conceito participação leva Nick Couldry (2014) a escrever 

num Forum promovido pelo International Journal of Communication:1 «participation 

needs opening out into a dialogue between many scholars if its full richness is to be 

grasped – particularly at a time when, many argue, radically new possibilities of par-

ticipation are in view.» E no mesmo Forum, Henry Jenkins cita Chris Kelty para fazer 

a seguinte ressalva acerca dos vários significados atribuídos ao termo participação: 

«“Participating” in Facebook is not the same thing as participating in a Free Soft-

																																																								
1 O International Journal of Communication promoveu um Forum sob o tema Participations: Dialo-
gues on the Participatory Promise of Contemporary Culture and Politics, editado por Nick Couldry e 
Henry Jenkins, e as discussões entre os vários estudiosos convidados a participar foram publicadas no 
volume 8, de 2014.   
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ware project, to say nothing of participating in the democratic governance of a state. 

If there are indeed different “participatory cultures” then the work of explaining their 

differences must be done by thinking concretely about the practices, tools, ideologies, 

and technologies that make them up. Participation is about power, and, no matter 

how “open” a platform is, participation will reach a limit circumscribing power and 

its distribution.» (Kelty, 2013, p. 29) 

Jenkins diz também que, passados mais de vinte anos desde as origens da retó-

rica da revolução digital, associada às alterações nas condições da participação, já não 

são admissíveis nem a euforia nem o descrédito totais perante as transformações cons-

tatadas. (Couldry e Jenkins, 2014) Facto é que as mudanças, nas infraestruturas tecno-

lógicas e práticas culturais, resultaram na expansão das capacidades de comunicação 

para alguns, mas não para todos. O autor faz notar que, apesar das posições extrema-

das das retóricas cyberutopyan e cyberdystopian,2 a maioria dos que se dedicam ao 

estudo destas questões tem ideias contraditórias sobre as situações verificadas e as di-

reções que estão a ser tomadas. As reservas sobre a Web 2.0, por exemplo, convivem 

com o entusiasmo sobre a produção mediática por parte de movimentos populares, 

sobre os grupos de ativistas que têm encontrado maneiras de estender o seu alcance e 

influência, tirando partido das possibilidades oferecidas pela computação e comunica-

ção em rede. 

O conceito de cultura participativa, tal como é exposto por Jenkins, surge as-

sociado aos meios de comunicação digitais, principalmente à Internet e à Web 2.0, e é 

assente na possibilidade dos indivíduos, que não são profissionais dos média, poderem 

produzir conteúdos, distanciando-se da posição restrita de público-consumidor. Jen-

kins, no livro Convergence Culture: Where Old and New Media Collide (2006) diz 

que a ideia de cultura participativa contrasta com as noções mais antigas dos especta-

dores e das audiências passivas. Supostamente na cultura participativa não existe uma 

distinção rígida entre produtores e consumidores. Agora todos são participantes inte-

ragindo entre si, seguindo um novo conjunto de regras que ninguém conhece bem. 

Mas, como o autor faz notar: «Not all participants are created equal. Corporations – 

																																																								
2 Christian Fuchs (2014) coloca Henry Jenkins do lado dos cyberutopians. Para críticas recentes da 
visão utópica, pode ver-se, entre outros, os livros de Evgeny Morozov (2011, 2013), Nicholas Carr 
(2014), Andrew Keen (2015). 
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and even individuals within corporate media – still exert greater power than any indi-

vidual consumer or even the aggregate of consumers. And some consumers have 

greater abilities to participate in this emerging culture than others.» (Jenkins, 2006, 

p. 3) 

No prefácio da tradução brasileira deste livro de Jenkins, Faris Yacob aponta-o 

como o sucessor de Marshall McLuhan e seguidor de Nicholas Negroponte: «A Vida 

Digital, descreveu o desenvolvimento das mídias interativas praticamente até os dias 

de hoje. Cultura da Convergência nos mostra o próximo estágio da evolução, de inte-

rativa para participativa. Descreve o futuro das mídias e, por extensão, da cultura, de 

agora em diante.»3 	

A propósito da cultura da convergência Jenkins (2006, p. 133) aponta a neces-

sidade de distinguir entre interatividade e participação, reconhecendo que muitas ve-

zes são usadas indistintamente. Diz que a interatividade refere-se à forma como as 

novas tecnologias são concebidas, de modo a permitir respostas eficazes às expectati-

vas, necessidades e comentários dos consumidores. Podem distinguir-se diferentes 

graus de interatividade, que não são fixos; são condicionados pela tecnologia e pela 

estrutura pré-definida no design do sistema. Já a participação reflete a influência de 

protocolos culturais e sociais. Pode ser mais aberta e mais controlada pelos consumi-

dores do que pelos produtores dos meios de comunicação. Enquanto a interatividade 

emerge das propriedades tecnológicas dos média, a participação emerge do contexto e 

das práticas sociais em torno dos média.  

Por sua vez, Nico Carpentier reforça a distinção entre acesso, interação e par-

ticipação, recorrendo a um esquema que definiu em 2007, e retomou em textos poste-

riores: The AIP model. (Fig. 7.1) O modelo é baseado em quatro áreas de aplicação: a 

tecnologia, os conteúdos, as pessoas e as organizações, e compara as dimensões pro-

dução e receção. O acesso é visto como uma forma de presença, enquanto a interação 

surge como a construção de relações sócio-comunicativas. A participação, por sua 

vez, é associada ao termo co-decisão e distingue-se pela ligação ao poder e à tomada 

de decisões. «The AIP model of course remains a theoretical model, albeit with strong 

																																																								
3 Jenkins, H. (2009) Cultura da Convergência. São Paulo: Editora Aleph. (p.12) Quando escreve “A 
Vida Digital”, Faris Yacob está a referir-se ao livro de Nicholas Negroponte de 1995 Being Digital, 
publicado em Portugal, pela editora Caminho em 1996, com o título Ser Digital. 
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analytical capacities. This implies that in social practice, many of the components co-

exist and overlap.» (Carpentier, 2015, p. 23) 

	

Modelo	acesso-interação-participação	

 

 

											Figura	7.1	–	Adaptado	de	Carpentier	(2015,	p.	22).	(Anexo	VII.I)	

	

O fenómeno da convergência dos média, tal como é identificado e descrito por 

Jenkins (2006), é essencialmente um processo cultural, não deve ser estritamente as-

sociado ao desenvolvimento tecnológico. Representa antes uma mudança de paradi-

gma – a passagem do tempo dos conteúdos específicos de cada meio de comunicação, 

para o tempo dos conteúdos que fluem entre os média. Um tempo em que coexistem 
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vários modos de aceder aos conteúdos, em que se verifica o aumento da interdepen-

dência dos sistemas de comunicação e da complexidade das relações entre as grandes 

produtoras dos média, habituadas à dinâmica do topo para a base, e a cultura partici-

pativa, tipicamente da base para o topo. «The power of the grassroots media is that it 

diversifies; the power of broadcast media is that it amplifies. That’s why we should be 

concerned with the flow between the two: expanding the potentials for participation 

represents the greatest opportunity for cultural diversity. Throw away the powers of 

broadcasting and one has only cultural fragmentation. The power of participation 

comes not from destroying commercial culture but from writing over it, modding it, 

amending it, expanding it, adding greater diversity of perspective, and then recircu-

lating it, feeding it back into the mainstream media.» (Jenkins, 2006, p. 257) O autor 

acrescenta que a participação vista nestes termos torna-se num direito, numa questão 

política importante: «The emergence of new media technologies supports a democrat-

ic urge to allow more people to create and circulate media.» 

Também em 2006 Jenkins liderou uma equipa de investigação que analisou al-

gumas das transformações sociais associadas aos meios de comunicação digitais, em 

particular o surgimento desta cultura participativa na sociedade contemporânea e os 

efeitos sobre a educação dos jovens. No relatório publicado a cultura participativa é 

caracterizada nos seguintes termos:4 

· favorece a expressão artística e o envolvimento cívico; 

· proporciona suporte à criação e à partilha da criação com outros; 

· proporciona a possibilidade de um tipo informal de orientação, que facilita a 

passagem de conhecimento entre os mais experientes e os iniciantes;  

· as pessoas envolvidas tendem a acreditar na relevância dos seus contributos;  

· as pessoas envolvidas sentem algum tipo de ligação social entre elas e inte-

ressam-se pela opinião das outras pessoas acerca do que criaram. 

 

																																																								
4 Em 2006, a John D. and Catherine T. MacArthur Foundation promoveu uma iniciativa de 50 milhões 
dólares para explorar as transformações que os meios de comunicação da sociedade digital estavam a 
introduzir na vida dos jovens. Como parte deste projeto foi constituída uma equipa de investigação, 
liderada por Henry Jenkins, que analisou o surgimento da cultura participativa na sociedade contempo-
rânea. O relatório foi publicado na série The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Reports 
on Digital Media and Learning: Jenkins, H. (P.I.); Purushotma, R.; Weigel, M.; Clinton, K. & Robison, 
A. (2009) Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. 
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O mesmo relatório aponta a distinção de quatro formas de cultura participativa 

(Jenkins, 2009, p. 9):5  

· as afiliações (affiliations) – constituídas por membros, formal ou informal-

mente organizados em comunidades centradas em torno de estruturas existentes nos 

meios de comunicação online (o autor dá como exemplos o Facebook, os fóruns onli-

ne, e outros); 

· as expressões (expressions) – definidas pela produção de novas formas criati-

vas, com base em técnicas digitais de composição, tais como «digital sampling, skin-

ning and modding, fan videomaking, fan fiction, zines, or mash-ups»; 

· as circulações (circulations) – definidas pela modelação dos fluxos dos mé-

dia, através de «podcasting or blogging»;  

· e as colaborações na resolução de problemas (collaborative problem-

solving) – definidas pelo trabalho conjunto em equipas, formal ou informalmente or-

ganizadas, para completar tarefas e/ou desenvolver conhecimento novo (a Wikipédia é 

dada como exemplo). 

Um dos aspetos mais focados por Jenkins na defesa da cultura participativa é a 

necessidade de colmatar as lacunas nos processos da participação relacionados com o 

exercício da cidadania: que todos sejam capazes de participar nas deliberações sobre 

quais são as questões importantes, qual é o conhecimento válido, e que formas de sa-

ber incutem autoridade e respeito. A quantidade de informação disponível está a con-

tribuir para o declínio do ideal do cidadão bem informado. A cidadania depende do 

desenvolvimento de novas competências para a colaboração, e uma nova ética de par-

tilha de conhecimento, que permitirá a deliberação em conjunto. 

Outros aspetos destacados por Jenkins (2006) na defesa da cultura participativa 

estão relacionados com as possibilidades de: 

· lutar contra o controlo dos direitos de autoria e de propriedade por parte das 

grandes corporações;  

· argumentar contra a censura que pode surgir relativamente a formas emergen-

tes de participação;  

																																																								
5 «We are using participation as a term that cuts across educational practices, creative processes, 
community life, and democratic citizenship. Our goals should be to encourage youth to develop the 
skills, knowledge, ethical frameworks, and self-confidence needed to be full participants in contempo-
rary culture.» (Jenkins, 2009, p. 9) 
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· divulgar as melhores práticas das comunidades online;  

· ampliar o acesso e a capacidade de participação a grupos que tendem a ser ig-

norados;  

· promover a educação para a literacia mediática, principalmente junto das cri-

anças, de modo a que todos desenvolvam as competências necessárias à plena partici-

pação na sua cultura. 

Na descrição da cultura da convergência, Jenkins (2006) liga o enfoque na par-

ticipação ao conceito de inteligência coletiva, de Pierre Lévy (1997). «Ninguém sabe 

tudo, todos sabem alguma coisa, todo o saber está na humanidade». Esta máxima de 

Lévy é explorada por Jenkins na defesa do potencial dos média interligados. 

Na introdução do livro The Participatory Cultures Handbook, os editores 

Aaron Delwiche e Jennifer Jacob Henderson (2013), também se referem à inteligência 

coletiva de Lévy. Afirmam que, até à data, o principal foco de atenção no que toca à 

cultura participativa tem estado principalmente nas práticas criativas. Mas que este é 

apenas um dos aspetos de um movimento cultural muito alargado: «Our world is be-

ing transformed by participatory knowledge cultures in which people work together to 

collectively classify, organize, and build information – a phenomenon that the philo-

sopher Pierre Lévy characterizes as the emergence of collective intelligence.»6  

As smart mobs definidas por Howard Rheingold (2003, p. xii) são ao mesmo 

tempo uma manifestação de inteligência coletiva e um aspeto da cultura participativa: 

«Smart mobs consist of people who are able to act in concert even if they don’t know 

each other. The people who make up smart mobs cooperate in ways never before pos-

sible because they carry devices that possess both communication and computing ca-

pabilities... Groups of people using these tools will gain new forms of social power.» 

Entre os exemplos recentes mais debatidos, de smart mobs e inteligência coleti-

va associadas aos média digitais, estão a Primavera Árabe e o movimento Occupy. 

Manuel Castells (2012, p. 106) escreve: «the Arab uprisings were spontaneous pro-

cesses of mobilization that emerged from calls from the Internet and wireless commu-

nication networks on the basis of the pre-existing social networks»; e sobre o 

																																																								
6 É uma descrição próxima à inteligência conectiva de Derrick de Kerckhove (1999) referida no capítu-
lo anterior. 
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movimento Occupy: «The rapid spread of the movement reflected its viral diffusion 

on the Internet. The movement was born on the Internet, diffused by the Internet, and 

maintained its presence on the Internet» (2012, p. 168). Mas, como Christian Fuchs 

(2014) faz notar, os efeitos dos média não são previsíveis – tanto podem ampliar e fa-

zer avançar os protestos, como podem diluí-los, enfraquecendo-os. Os média não são 

o fator primordial a influenciar as condições dos protestos; os fatores sociais, políti-

cos, culturais e ideológicos são predominantes.7  

A análise crítica de Fuchs (2014) também se refere às propostas de Jenkins; 

considera-as utópicas, e reclama a necessidade dos estudos dos média e da comunica-

ção regressarem à noção política de participação, por via da teoria da democracia par-

ticipativa e da crítica da economia política.8 O retorno ao conceito de democracia 

participativa leva à leitura de Carole Pateman, a um artigo de 2012 intitulado precisa-

mente Participatory democracy revisited. Nele a autora revê alguns aspetos do seu 

livro de 1970, Participation and Democratic Theory e propõe uma leitura da atual 

democracia deliberativa. 

Pateman (2012) parte de uma análise de iniciativas de organização de mini-

publics, para se referir à democracia deliberativa, e depois diferenciá-la da democracia 

participativa. Para seguir este texto é importante verificar o conceito de mini-publics: 

«The purpose is to use social science methods to assemble a microcosm of “the pub-

lic”, a mini-public, with each citizen having an equal chance of being selected. (…) 

																																																								
7 Fuchs (2014) no capitulo 4 menciona os resultados do Tahrir Data Project (um inquérito realizado 
junto dos manifestantes da Praça Tahrir, no Cairo, Egito): «The survey shows that face-to-face interac-
tion (93%) was the most important form of activists’ protest communication, followed by television 
(92%), phones (82%), print media (57%), SMS (46%), Facebook (42%), email (27%), radio (22%), 
Twitter (13%) and blogs (12%). (...) Another part of the survey showed that Egyptian revolutionaries 
perceived phone communication, followed by face-to-face talk, as most important for their own protest, 
most informative and most motivating for participating in the protests. Facebook, email and Twitter 
were considered to be less important, less informative, less used and less motivating.» Menciona tam-
bém os resultados do Occupy General Survey e do Occupy Media! Survey: «Facebook, word of mouth, 
websites and email played an especially important role. (…) Broadcasting and newspapers had a much 
less important role than the Internet. (…) however, older online media (emails, websites) played a 
much more important role than YouTube, blogs, Twitter and Tumblr, which shows that one should not 
overestimate the role of what some have called “web 2.0” in protests.» 
https://www.theengineroom.org/presentations-the-open-index-and-tahrir-data/ 
http://occupyresearch.net/2012/10/18/orgs-data-facet-browser/  (20/06/2016) 
8 Fuchs (2014) dedica o terceiro capítulo do livro, organizado como um manual de ensino, a expôr a 
crítica à posição de Jenkins e a argumentar a favor das perspetivas da crítica da economia política e, 
principalmente a defender a redescoberta da teoria da democracia participativa, recomendando a  leitura 
de Carole Pateman (1970) e Crawford Brough Macpherson (1973). 
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there are a variety of types of mini-public including citizens’ juries, planning cells, 

consensus conferences, deliberative polls and citizen assemblies.»9 (Elstub e Escobar, 

2013). A autora não entende estas iniciativas, assentes na constituição de mini-publics, 

como práticas da democracia participativa uma vez que, muitas das vezes tem apenas 

um caráter consultivo, ou a intenção de promover ou difundir informação. Na análise 

de Pateman, a expansão da participação, por meio de orçamentos participativos, con-

sultas públicas, conselhos, ou outros, não parece interferir com as estruturas definidas 

pelas instituições existentes. São compatíveis e até podem ser favoráveis às iniciativas 

de globalização. O ponto de vista da autora é francamente crítico, levando-a a afirmar 

que a democracia, tal como é atualmente praticada, vê e trata os cidadãos como con-

sumidores, inviabilizando a democracia participativa.  

A análise de iniciativas assentes nos mini-publics, permitiu a Pateman reforçar 

a sua posição em defesa da democracia participativa, porque encontrou evidências 

empíricas de que os cidadãos aprovam a oportunidade de participar e deliberar, e estão 

dispostos a assumir as suas responsabilidades nos processos. 

Num ponto da situação da democracia participativa Pateman (2012) destaca que: 

· a participação deve ser percebida e desenvolvida por via da ação política – as 

pessoas têm de interagir com o sistema político para desenvolver a capacidade de par-

ticipar; 

· a teoria da democracia participativa refere-se à democratização dos processos – 

ou seja, é a democratização da democracia; 

· a sociedade participativa ainda não existe como tal, e as mudanças necessárias 

são estruturais – é necessário reformar as estruturas não democráticas e autoritárias. 

Na procura de uma análise política da participação, mais próxima dos estudos 

dos média, encontrou-se uma contribuição importante no livro Media and Particicipa-

tion: A site of ideological-democratic struggle, de Nico Carpentier (2011). Este autor 

reconhece que a noção de participação tem obtido uma importância progressiva nos 

																																																								
9 A descrição continua: «Participants are typically selected through stratified random sampling, so that 
a range of demographic characteristics from the broader population are adequately represented –e.g. 
age, gender, ethnicity, disability, income, geography, education, religion, and so on. (…) Participants 
are remunerated, the discussions are facilitated, and experts provide evidence and advocacy of relevant 
information and positions and are then cross-examined by the lay citizens. They are usually issue spe-
cific, and dissolved as soon as the issue has been deliberated.» (Elstub e Escobar, 2013) O texto de 
Smith e Ryan (2014) esclarece o conceito de mini-publics de um modo mais detalhado.	
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últimos vinte anos, embora tenha desde há muito um papel relevante em vários cam-

pos sociais. Afirma que, no caso dos média, nunca foram tão participativos quanto são 

agora. Admite também que não é um conceito fácil, tanto do ponto de vista teórico 

quanto empírico; porque tem um papel ideológico na democracia e na política, o seu 

significado está sujeito a muitas flutuações.  

Carpentier (2011) propõe a análise do conceito de participação e do seu papel 

no campo dos média, dividindo-a em cinco áreas sociais: democracia, ordenamento do 

território, desenvolvimento, artes e museus, comunicação. Estas áreas foram escolhi-

das para mostrar um mapa interdisciplinar dos modos como a participação tem sido 

articulada nestes campos. Em conjunto evidenciam a necessidade social da participa-

ção e o desejo das pessoas de exercer controlo sobre os vários aspetos da sua vida, 

mas também mostram as relações difíceis com as limitações impostas pela organiza-

ção da participação. Nesta análise, segue uma estrutura inspirada na arqueo-

genealogia de Michel Foucault,10 que permite evidenciar a complexidade do signifi-

cante participação, e mostrar os vários significados atribuídos ao conceito de partici-

pação nos média desde a segunda metade do século XX. Para aprofundar a discussão 

da participação, e explorar a sua complexidade, o autor recorre a cinco elementos cha-

ve que contribuem para o entendimento dos processos participativos: poder, identida-

de, tecnologia, organização e qualidade. Ao escolher estes conceitos, deixou de lado 

outros que poderiam também contribuir para o esclarecimento da participação, entre 

eles nomeia: confiança, conhecimento, envolvimento, efeito, espaço, formatos dos 

média.11  

Conforme referido na introdução desta tese, o resultado do estudo de Carpen-

tier aponta precisamente para a impossibilidade de fixar a noção de participação, e 

mostra-a como um conceito ideológico e político, intrinsecamente ligado ao poder. 

Para este autor a natureza política da participação manifesta-se na luta pelo equilíbrio 

de poderes entre os atores envolvidos nos processos de tomada de decisão, presente 

em todas as esferas sociais. A participação vê o seu valor reconhecido na afirmação da 

																																																								
10 A obra de Foucault será retomada na quarta parte deste trabalho. 
11 Carpentier (2011), Chapter 7: A short conclusion. 
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democracia, que requer proteção e estímulos contínuos para impedir a sua regressão.12 

A luta contínua para aumentar os níveis de participação marca a história da democra-

cia, desde as primeiras definições de sistemas de voto, até aos mais recentes movi-

mentos sociais e estruturas cívicas, ligados à política institucionalizada. Mas, 

conforme Carpentier (2011) faz notar: «Democracy and participation are the objects 

of a struggle that is unlikely ever to be settled, since more balanced power relations 

are always at risk of new imbalances. (...) Democracy and participation are always 

processes “in the making”, and never established situations, however eager we are to 

believe that democratic harmony can be established in the last instance.»13  

	 O livro de Carpentier (2011) confirma o lugar privilegiado da teoria democrática 

na discussão teórica da participação nos média, tornando evidente a sua dimensão po-

lítica. É uma dimensão política que não se confina à política institucionalizada, e refe-

re-se antes à distribuição de poder em qualquer campo social. O equilíbrio entre a 

inclusão das pessoas nos processos de tomada de decisão, implícitos ou explícitos, nos 

vários campos sociais, ou a sua exclusão através da delegação do poder, é uma ques-

tão central na discussão da participação em qualquer campo social, incluindo o campo 

dos média e o campo do design, referido na primeira parte deste trabalho. 

	 Na exploração dos modelos democráticos, a divisão entre a dimensão minima-

lista e a dimensão maximalista parece ser particularmente útil, permitindo a análise de 

vários aspetos específicos. Um deles é a relação entre representação política e partici-

pação. A representação política assenta na delegação do poder, com sujeitos específi-

cos autorizados a falar em nome de outros, a assinar e a agir em seu lugar (Bourdieu, 

1991). A delegação do poder acontece na maioria das vezes por via de eleição, um dos 

instrumentos democráticos base, e o controlo é estruturado através de lógicas institu-

cionais, legais e culturais. Já a noção de participação política refere-se ao envolvimen-

to dos cidadãos na política institucionalizada, permitindo-lhes não só eleger mas 

também ser eleito. O controlo é limitado e estruturado pelas mesmas lógicas da repre-

sentação. A relação entre representação e participação política altera-se consoante o 

																																																								
12 Carpentier clarifica: «The meaning of the concept of democracy is complicated by three elements: the 
variety of democratic manifestations and variants; the distinction between formal democracy and dem-
ocratic cultures and practices; and the distinction between narrow-political system (politics) and the 
broad-political dimensions of the social (the political).» (2011, p. 16) 
13 Carpentier (2011), Chapter 7: A short conclusion. 
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modelo democrático, seguindo as dimensões minimalista ou maximalista.   

	 A dimensão minimalista da participação democrática é caracterizada por se fo-

car na representação e delegação do poder; por apresentar uma definição estreita de 

política, enquanto política institucionalizada; pela participação unidirecional, limitada 

à seleção de uma elite; por assentar numa participação macro,14 e numa opinião públi-

ca homogénea.  

 A dimensão maximalista da participação democrática procura um equilíbrio en-

tre representação e participação, tentando maximizar a última; combina as participa-

ções macro e micro; apresenta uma definição alargada da política, como dimensão 

social; assenta na participação multidirecional e foca-se na heterogeneidade.	

Carpentier (2011) faz também uma comparação entre as dimensões minimalis-

ta e maximalista na esfera dos média, com um resultado muito semelhante à compara-

ção das dimensões da participação democrática. Assim, a dimensão minimalista da 

participação nos média tem foco no controlo pelos profissionais do meio; a participa-

ção é unidirecional e limita-se ao acesso e à interação; os média não assumem um ca-

rácter político; foca-se na participação macro através dos canais mediáticos e numa 

audiência homogénea. A dimensão maximalista da participação nos média, procura 

equilíbrio entre controlo e participação, tentando maximizar a participação; combina 

participação macro e micro; os média assumem a vertente política como uma dimen-

são social; a participação é multidirecional e foca-se na heterogeneidade. 

A revisão da história da participação desde a segunda metade do século XX, 

permitiu a Carpentier (2011) observar que nos anos 60 e 70, houve uma vaga de de-

mocratização que se traduziu no desenvolvimento de uma série de práticas de partici-

pação. Já nos anos 80, a participação parece ter sofrido um retrocesso, para voltar a 

crescer nos anos 90 e no início do século XXI. O autor divide esta vaga mais recente 

de acréscimo da participação em duas fases, associando-as ao discurso dos média digi-

tais; a primeira com ênfase na interação, dando como exemplo a estética relacional de 

																																																								
14 A participação macro refere-se à intervenção numa estrutura alargada como uma cidade ou um país, 
enquanto a participação micro incide sobre estruturas mais pequenas como uma escola ou o local de 
trabalho. (Carpentier, 2011, p. 17) 
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Nicolas Bourriaud (2006);15 a segunda relacionada com a Web 2.0. Apesar de se con-

centrar neste período de tempo, Carpentier não deixa de anotar práticas participativas 

relevantes em períodos anteriores associadas a outros meios de comunicação, refor-

çando a noção de que a história da participação não começou na era da Internet. Mas o 

debate em torno dos média digitais gerou de facto muita reflexão acerca da participa-

ção, mesmo que inicialmente, ainda nos anos 90, a noção de participação significasse 

sobretudo acesso e interação. Um dos pressupostos base do desenvolvimento da Inter-

net foi alargar o acesso à informação, colocar cada vez mais informação à disposição 

do maior número de pessoas, em qualquer altura e em qualquer lugar (Negroponte, 

1996). Outro foi alterar o mundo da comunicação, passando a assentar em estruturas 

capazes de fazer aumentar os níveis de participação na dimensão maximalista. O mo-

delo de comunicação unidirecional, de um para muitos, foi substituído pelo modelo de 

muitos para muitos, possibilitando as formas multidirecionais de participação e a hete-

rogeneidade, tanto dos conteúdos quanto das práticas. 

As alterações nos modelos de comunicação permitiram também a recriação da 

figura do utilizador. O conceito de utilizador, em relação aos média, ganhou maior 

expressão graças à expansão das tecnologias da informação e comunicação, com as 

pessoas a usar as tecnologias e os conteúdos dos média de uma forma mais ativa. Nes-

te contexto Axel Bruns (2008) atualiza o prosumer de Alvin Toffler (1980), propondo 

o produser.16 Numa página da web dedicada ao conceito de produsage, que comple-

menta o livro de 2008, Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production 

to Produsage, Bruns apresenta assim o termo: «it highlights that within the communi-

ties which engage in the collaborative creation and extension of information and 

knowledge (…) the role of consumer and even that of end user have long disappeared, 

and the distinctions between producers and users of content have faded into compara-

tive insignificance (…) users are always already necessarily also producers of the 
																																																								
15 Termo criado na década de 90 pelo curador Nicholas Bourriaud, na descrição de uma tendência que 
identificou na arte, para a realização de obras artísticas com base nas relações humanas e no seu contex-
to social. 
16 «Alvin Toffler's image of the prosumer (1970, 1980, 1990) continues to influence in a significant way 
our understanding of the user-led, collaborative processes of content creation which are today labelled 
"social media" or "Web 2.0". A closer look at Toffler's own description of his prosumer model reveals, 
however, that it remains firmly grounded in the mass media age: the prosumer is clearly not the self-
motivated creative originator and developer of new content which can today be observed in projects 
ranging from open source software through Wikipedia to Second Life, but simply a particularly well-
informed, and therefore both particularly critical and particularly active, consumer.» (Bruns, 2009) 



CAPÍTULO 7 . 

	168 

shared knowledge base, regardless of whether they are aware of this role – they have 

become a new, hybrid, produser.»17  

	 Na teoria dos novos média, a componente participativa ganhou expressão 

aquando da constatação da convergência entre produtores e receptores dos discursos, 

logo no nível de produção. Esta convergência, nas perspetivas mais otimistas, contri-

bui para a redução do poder das organizações e dos profissionais dos média, e é vista 

como um acréscimo ao poder das pessoas ou, na terminologia dos média, das audiên-

cias. 

A propósito da convergência e do poder das organizações, volta-se ainda a 

Henry Jenkins (2006) para observar que, na discussão da política em torno da cultura 

participativa, menciona o conceito de adhocracia. Define-o como um polo oposto da 

burocracia, como uma forma de organização caracterizada pela ausência de hierar-

quia: «In it, each person contributes to confronting a particular problem as needed 

based on his or her knowledge and abilities, and leadership roles shift as tasks 

change. An adhocracy, thus, is a knowledge culture that turns information into ac-

tion.» (2006, p. 251) 

A criação do termo é usualmente atribuída a Alvin Toffler, no livro Future 

Shock, publicado em 1970.18 É frequentemente utilizado na teoria da gestão de orga-

nizações e caracteriza-se por um comportamento criativo, adaptativo, flexível e inte-

grador, com base na impermanência e na espontaneidade. (Fig. 7.2) Pode dizer-se que 

estas características fazem da adhocracia uma forma de organização mais aberta a 

novas ideias e mais rápida a responder do que as organizações burocráticas tradicio-

nais.19 Toffler (1970) afirmou mesmo que a adhocracia iria tornar-se cada vez  mais 

comum, assumindo muitas vezes a forma de estrutura temporária, criada para resolver 

um determinado problema, dissolvendo-se de seguida (como equipas interdisciplina-

res reunidas para fazer face a problemas específicos).  

 

																																																								
17 http://produsage.org/  (13/03/2015) 
18 No entanto, numa página da Wikipédia dedicada ao tema, a criação do termo é atribuída a Warren 
Bennis, em referência a Bennis, W. G. & Slater, P. E. (1968). The Temporay Society. New York: Har-
per and Row.  https://en.wikipedia.org/wiki/Adhocracy  (13/03/2015) 
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Adhocracy  (13/03/2015) 
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Quatro	tipos	de	cultura	organizacional	

 

 
 

		Fig.	7.2	–	Adaptado	de	Cameron	e	Quinn	(2006,	p.	46).	Competing	Values	Framework.20	(Anexo	VII.II)	

 

Da área da gestão, Robert H. Waterman Jr. (1990) define adhocracia como 

qualquer forma de organização que desconsidera os processos burocráticos normais 

para captar oportunidades, resolver problemas e obter resultados. E Henry Mintzberg 

(1989) diz que a adhocracia é uma forma de organização complexa e dinâmica, dife-

rente de burocracia. Tal como Toffler, Mintzberg considera a burocracia uma coisa do 

passado, e a adhocracia do futuro. Mas como Jenkins (2006, pp. 256-257) faz notar: 

«Nobody is anticipating a point where all bureaucracies will become adhocracies. 

Concentrated power is apt to remain concentrated. But we will see adhocracy princi-

ples applied to more and more different kinds of projects. Such experiments thrive 

within convergence culture, which creates a context where viewers – individually and 

collectively – can reshape and recontextualize mass-media content.»  

																																																								
20 «The Competing Values Framework emerged from a series of empirical studies on the notion of or-
ganizational effectiveness (…) Quinn and Rohrbaugh (1983) discovered two dimensions of effective-
ness. The first dimension is related to organizational focus, from an internal emphasis on people in the 
organization to an external focus of the organization itself. The second dimension represents the con-
trast between stability and control and flexibility and change.» 
https://www.utwente.nl/en/bms/communication-theories/sorted-by-cluster/Organizational%20 
Communication/Competing_Values_Framework/ 
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Entre as características deste tipo de organizações, listadas na Wikipédia, sobre 

textos de Henry Mintzberg (1989), Robert H. Waterman Jr. e Bob Travica (1999), po-

dem destacar-se as seguintes: 

· são estruturas muito orgânicas, de comportamento pouco formalizado, se-

guindo uma cultura assente em trabalho não burocrático; 

· a organização do trabalho distribui-se em equipas especializadas, tendencial-

mente pequenas, mas a especialização em determinado trabalho não é necessariamente 

baseada numa aprendizagem formal; 

· apresentam poucos ou nenhuns padrões de procedimentos e os papéis atribuí-

dos a cada indivíduo não são claramente definidos; 

· dependem de dispositivos de ligação para incentivar a comunicação e o ajuste 

dentro das equipas de trabalho, e entre equipas; 

· inicialmente previam custos elevados para otimizar as comunicações, que en-

tretanto foram drasticamente reduzidos pela expansão das redes digitais. 

As características dinâmicas e adaptativas da adhocracia implicam autonomia 

nos processos de tomada de decisão, o que contribui para a agilização dos processos e 

eventualmente para o seu sucesso. Mintzberg faz notar que a autonomia nos processos 

de decisão e as hierarquias horizontais não implicam a desvalorização do papel dos 

líderes e gestores das equipas. Eles têm a importante função de gerar a cultura adho-

crática, gerindo as suas formas de organização flexíveis e inovadoras. 

	 	 	 	 	 	 *	

Uma das principais exposições da Istanbul Design Week de 2012, precisamente 

intitulada Adhocracy,21 foi dedicada à revolução cultural provocada pelos efeitos das 

novas tecnologias. É uma revolução caracterizada pela transformação da aparência 

dos objetos e do modo como são feitos. A exposição explorou o impacto das redes 

digitais e do open-source thinking no mundo do design.  

																																																								
21 Esta exposição teve uma segunda edição em Nova Iorque, no New Museum, e uma terceira edição 
em Londres, realizada no centro artístico LimeWharf e divulgada no âmbito do The London Design 
Festival, ambas em 2013. Em 2015 teve ainda uma outra edição, em Atenas, acompanhada da realiza-
ção de um simpósio. http://www.newmuseum.org/exhibitions/view/adhocracy 
http://www.londondesignfestival.com/events/adhocracy 
http://adhocracy.athens.sgt.gr/  (20/06/2016) 
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O curador, Joseph Grima, numa entrevista à Dezeen magazine, conduzida por 

Marcus Fairs (2012),22 afirma que os sistemas rígidos, de cima para baixo, estabeleci-

dos no século passado para otimizar a produção em massa, estão a ser substituídos por 

redes flexíveis peer-to-peer, conduzindo a novos códigos estéticos e à destruição da 

ideia do designer como autor. «It ultimately boils down to the emergence of the net-

work as the productive model par excellence of our time. It’s a complete shift away 

from the heroic figure of the designer towards the absence of any single figure as the 

author; more of a collaborative, networked approach. Every era has had its own aes-

thetics, its own codes, and the codes of this era are definitely of a very different kind 

to those of the previous century.» 

Grima relaciona o paradigma da industrialização – de estandardizar e replicar – 

com os procedimentos burocráticos, que entretanto se revelaram incapazes de lidar 

com a mudança, incapazes de se adaptar a situações complexas e inesperadas. É neste 

contexto que coloca o surgimento da ideia de adhocracia, no início dos anos setenta, 

tanto na gestão das organizações, como no design.23 Na altura, poderá sido uma ideia 

à frente do seu tempo, mas hoje em dia, pelo acentuado desenvolvimento tecnológico, 

existem as condições para a sua plena expressão. Grima diz ainda que, a confirmar-se 

uma terceira revolução industrial, indiciada pela tecnologia que está a ser usada para 

produzir objetos – torna-se desnecessário (re)produzir milhões de coisas exatamente 

iguais, pode haver muito mais personalização; pode recriar-se o modelo do artesão na 

oficina. Vê o papel do designer a evoluir, dando como exemplos os projetos para o 

sistema de construção modular, OpenScrutures,24 e para o microprocessador open-

																																																								
22 Entrevista conduzida pelo editor da Dezeen magazine, Marcus Fairs, ao curador principal da exposi-
ção Adhoccracy, Joseph Grima, e curadores associados, Elian Stefa e Ethel Baraona. 
 http://www.dezeen.com/2012/10/15/joseph-grima-on-open-design-at-istanbul-design-biennial/  
(20/04/2015) 
 
23 Grima cita o livro de 1972 Adhocism dos arquitetos Charles Jencks e Nathan Silver. Jencks descreve 
assim o termo: «Adhocism is the art of living and doing things ad-hoc—tackling problems at once, us-
ing materials at hand, rather than waiting for the perfect moment or ‘proper’ approach.» 
24 «The OS (OpenStructures) project explores the possibility of a modular construction model 
where everyone designs for everyone on the basis of one shared geometrical grid. It initiates a kind of 
collaborative Meccano to which everybody can contribute parts, components and structures.» 
http://www.openstructures.net/  (24/06/2016) 
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source, Arduino:25 «projects that are not about creating objects but about creating 

systems for other people to adapt, and to create objects out of them». 

Um dos curadores associados desta exposição, Elian Stefa, diz na mesma en-

trevista que esta nova forma de fazer coisas, coisas que não estão finalizadas, que con-

tinuam a desenvolver-se, tem como palavras chave processo e plataforma. Ethel 

Baraona, também curadora associada, refere que estas alterações nos modos de fazer 

design também interferem com aspetos económicos, patentes e direitos autorais: 

«Maybe this third industrial revolution is changing now also in these kind of terms. 

Artificial intelligence and collaborative production are changing all of the concepts 

we have learned over the years.» À pergunta sobre até que ponto estes novos modos 

de produção constituem uma ameaça para os sistemas (burocráticos) de produção, 

Grima responde que a inovação não deve ser vista como uma ameaça, mas antes como 

uma oportunidade. Dá o exemplo da indústria discográfica e o iTunes da Apple 

«which is basically file sharing made easy, legal and cheap, and completely swal-

lowed the whole industry». 

Para além das questões económicas, Marcus Fairs pergunta também sobre as 

questões estéticas, colocando os designers na posição de guardiões do domínio estéti-

co, perante a aparente falta de qualidade estética dos objetos exibidos na exposição 

Adhocracy. A resposta de Ethel Baraona é esclarecedora: «We now have the tools to 

understand the final form of the object; we can now see the process. So the final ob-

ject is different. A few years ago the process was hidden. Now it gives a new approach 

to the final object. You can see that the object is different, but you can see why. So it’s 

changing the way we look at objects.» Grima continua dizendo que há um retorno à 

simplicidade, à função elementar dos objetos, tornam-se mais acessíveis, e muitos de-

les ganham valor estético pela ligação mais estreita com o utilizador/criador.  

Termina-se com uma última citação de Grima: «The aesthetics of an era are 

always an expression of its core values (...) every era has had its own aesthetics, its 

own codes, and the codes of this era are definitely of a very different kind to those of 

the previous century». (Fairs, 2012)  

																																																								
25 «Arduino is an open-source prototyping platform based on easy-to-use hardware and software.» 
https://www.arduino.cc/  (24/06/2016) 
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Esta era, designada de era dos média digitais, tem uma estética que parece re-

sultar de muitas das implicações evocadas até este ponto da tese, direta ou indireta-

mente relacionadas com o desenvolvimento tecnológico, em particular o das tecnolo-

tecnologias da informação e comunicação:  

· a organização social em rede;  

· as interações e a participação tecnologicamente mediadas;  

· a possibilidade de estar sempre online; 

. a possibilidade de simular, criar representações virtuais; 

· a capacidade de arquivar, catalogar, aceder, copiar e interligar documentos;  

· a facilidade de gerar e/ou de aceder/partilhar/distribuir conteúdos;  

· meios de produção mais acessíveis; ...  

Mas é uma estética que também resulta de uma consciência mais vincada dos 

perigos associados ao excesso de consumo de bens materiais, ao esgotamento dos re-

cursos do planeta, aos problemas locais e globais de desigualdade social.  

Grima menciona ainda a especificidade dos valores fundamentais e dos códi-

gos que caracterizam uma era. A próxima parte deste trabalho não se refere direta-

mente à discussão dos valores fundamentais da era dos média digitais, dos seus 

códigos de conduta ou códigos legais. Procura antes explorar o que é dito sobre os có-

digos do software que programa os objetos e as redes digitais; são códigos e lingua-

gens de programação mas, de algum modo, têm também repercussões nos códigos 

sociais e culturais.  

	





	

 

 

 

 

 

PARTE II . RECAPITULAÇÃO . 

 

A primeira citação desta segunda parte da tese diz que «o tema da participação 

é tão antigo como a história da humanidade» (Ferreira, 2011); tendo passado pela de-

mocracia ateniense e pela organização política e social da Revolução Industrial, chega 

agora à era dos média digitais. Muitas áreas disciplinares exploram o tema; Henrique 

da Costa Ferreira (2011), para além da política e da sociologia, menciona a religião, a 

filosofia,  a economia,  a antropologia, a psicologia e a pedagogia. Outras áreas podem 

ser adicionadas à lista – como por exemplo a arte (Bishop, 2006; Cruz, 2009) – e, no 

contexto específico deste trabalho, acrescenta-se o design e os média. Mas, conforme 

referido anteriormente, optou-se por não verificar as explorações das múltiplas disci-

plinas onde a participação é discutida, ficando pelo design e os média, com algumas 

referências de cariz político e sociológico. Os modelos de classificação e análise da 

participação revistos no capítulo cinco, provêm de áreas como o desenvolvimento 

comunitário, o planeamento urbano ou a definição de políticas públicas. A revisão 

realizada começou pelo clássico de 1969, a escada da participação, de Sherry Arns-

tein, e culminou num modelo analítico proposto por Nico Carpentier em 2016. Este 

autor avança um modelo de análise para uma abordagem política ao estudo dos pro-

cessos participativos dos média, motivado pelas fragilidades que encontrou na investi-

gação dos processos participativos. Principalmente na falta de consenso sobre o modo 

como a teorização e conceptualização da participação pode ou deve acontecer, mas 

também na falta de modelos analíticos adequados ao suporte da investigação, e ainda 

na avaliação dos resultados da investigação realizada.  

As observações recolhidas no primeiro capítulo desta Parte II (capítulo cinco 

da tese) permitiram confirmar a visão generalizada sobre a complexidade da organiza-

ção dos processos de participação. Muitos dos que estudaram e descreveram o assunto 
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referem essa complexidade, inerente aos processos e às especificidades de cada caso 

concreto. Os vários níveis de intensidade ou amplitude da participação são recorren-

temente reconhecidos, embora nem todos atribuam legitimidade aos níveis inferiores 

da participação, com o argumento de que não oferecem resultados finais significativos 

para os participantes. Todos de algum modo confirmam a importância conferida às 

expectativas e aos objetivos dos envolvidos, os indivíduos enquanto participantes, e os 

organismos enquanto promotores da participação. No geral, embora se verifiquem di-

ferentes ênfases em determinados aspetos dos processos participativos ou o uso de 

nomenclaturas distintas, há mais semelhanças do que discrepâncias entre os modelos 

apresentados. E, como foi dito no final do capítulo, as críticas e reservas apontadas 

pelos que investigaram e apresentaram estes modelos de análise e classificação da par-

ticipação, referem-se a determinados aspetos dos processos, desde a sua formulação 

inicial às particularidades da implementação, mas não deixam de confirmar a validade 

da sua existência. 

O sexto capítulo começou por sintetizar alguns momentos da história das tec-

nologias da informação, e apontou a observação de Adriano Duarte Rodrigues sobre a 

«viragem técnico-científica [que] parece estar em vias de mudar radicalmente a orga-

nização das sociedades contemporâneas e os nossos esquemas de percepção do mun-

do» (1999, p. 126) O salto da inovação tecnológica para o domínio do uso comum 

aconteceu a partir do final dos anos 60, com a crescente miniaturização dos compo-

nentes informáticos e um progressivo decréscimo dos custos associados à produção 

dos equipamentos. A propósito desse tempo em que os computadores começaram a 

invadir os vários campos da vida humana, Pierre Lévy (2000, p. 33) escreveu que «à 

exceção de alguns visionários ninguém podia prever então que um movimento genera-

lizado de virtualização da informação e da comunicação afetaria profundamente os 

dados elementares da vida social.» Mas a evolução foi rápida; no início da década de 

80 foram colocados no mercado os primeiros computadores pessoais e, no final da 

década, os equipamentos e as infraestruturas tecnológicas já permitiam a constituição 

da rede das redes – a Internet. Seguiu-se o desenvolvimento do software da World 

Wide Web, por uma equipa coordenado por Tim Berners-Lee, sobre o conceito de hi-

pertexto de Ted Nelson (1974), logo no início da década de 90. Este software foi dis-

tribuído gratuitamente pela Internet, e muitos dos avanços anteriores e posteriores 
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também tiveram distribuição ou desenvolvimento aberto. Esta particularidade, o ca-

rácter open source de uma parcela significativa dos desenvolvimentos das tecnologias 

da informação e comunicação, será ainda retomada na Parte III deste trabalho. 

A exploração das ligações entre estes avanços tecnológicos e as alterações na 

organização social, cultural e económica dos países mais desenvolvidos levou Manuel 

Castells a escrever A Era da Informação, uma obra em três volumes, o primeiro dos 

quais dedicado à Sociedade em Rede (com a primeira edição há duas décadas atrás). 

Esta sociedade em rede pode resumir-se a um «olhar sobre a Sociedade da Informação 

e do Conhecimento numa lógica de rede, isto é, focalizado na forma como a informa-

ção e o conhecimento se propagam, criam novas estruturas e interagem com as exis-

tentes.» (Fernandes, 2011). A noção de sociedade em rede é objeto de alguma 

reservas, como a manifestada por José Bragança de Miranda no discurso inaugural da 

International Conference on Network Culture de 2001: mesmo admitindo que «as li-

gações que articulam e estabilizam a “realidade” estão a mudar», e que «neste proces-

so as tecnologias digitais desempenham um papel decisivo», afirma que «a ideia de 

que a tecnologia criou, ou está a criar “o mundo das redes” é demasiado simplista. 

Toda a experiência é um conjunto de ligações» (2002, p. 15). Dominique Wolton 

(2000), por sua vez, critica as reflexões demasiado centradas na vertente técnica da 

sociedade em rede; diz que dão pouca importância à compreensão das relações entre 

indivíduos e entre estes e a sociedade. Diz ainda que é perigoso confundir interação e 

comunicação: «não é por se passar a vida na rede que se comunica mais, ou melhor 

(...) são as máquinas que se ligam em rede, não os homens.» (2000, p. 184) Outro pon-

to de vista é oferecido por Derrick de Kerckhove (1999): ao referir-se à sua proposta 

de inteligência conectiva, diz que os nós da rede não são constituídos só de computa-

dores – os próprios sujeitos, quando atravessados pelos impulsos eléctricos e fluxos de 

informação, transformam-se também em nós da rede.  

O capítulo seis reuniu uma série de considerações de vários autores sobre as 

implicações da sociedade em rede – não é de modo algum uma recolha exaustiva, pre-

tende apenas ser exemplificativa da multiplicidade de discursos em torno do tema. 

Apesar das divergências entre as interpretações de cada autor, ressaltam as questões 

comuns: a tecnologia, as ligações, a comunicação, os sujeitos, a situação social, a en-

volvente cultural. No final do capítulo retomou-se ainda Castells para observar o que 
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diz sobre o poder da comunicação (2009) e o poder das redes (2011, 2012). Para este 

autor, na sociedade em rede, o poder social é exercido pelas redes e através das redes, 

e na exploração que faz do tema identifica e descreve quatro tipos de redes e a forma 

como operam. As questões do poder social e das redes transitam também para o capí-

tulo seguinte, sobre a cultura participativa e a convergência dos média.   

O capítulo sete, o último desta Parte II, começou por verificar o conceito de 

cultura participativa, tal como é colocado por Henry Jenkins (2006): surge associado 

aos meios de comunicação digitais e assenta na possibilidade facilitada de qualquer 

indivíduo, mesmo não sendo profissional dos média, poder produzir conteúdos e colo-

cá-los na rede por sua própria iniciativa. Deixa de existir uma distinção rígida entre 

produtores e consumidores. É um conceito que surge no contexto da convergência dos 

média tradicionais com os novos média, um tópico amplamente discutido por Jenkins 

(2006). Repetem-se aqui as características que o autor aponta na cultura participativa: 

· favorece a expressão artística e o envolvimento cívico; 

· proporciona suporte à criação e à partilha da criação com outros; 

· proporciona a possibilidade de um tipo informal de orientação que facilita a 

passagem de conhecimento entre os mais experientes e os iniciantes;  

· as pessoas envolvidas tendem a acreditar na relevância dos seus contributos;  

· as pessoas envolvidas sentem algum tipo de ligação social entre elas e inte-

ressam-se pela opinião das outras pessoas acerca do que criaram. 

Outro dos aspetos referidos no capítulo foi a distinção entre interatividade e 

participação proposta por Jenkins: enquanto a interatividade emerge das propriedades 

tecnológicas dos média, a participação emerge do contexto e das práticas sociais em 

torno dos média. Também foi focada uma distinção entre acesso, interação e partici-

pação, proposta por Nico Carpentier (2011b). O acesso é visto como uma forma de 

presença, enquanto a interação é descrita como uma construção de relações sócio-

comunicativas, e a participação, é associada ao termo co-decisão e distingue-se pela 

ligação ao poder de tomar decisões. A observação dos textos de Carpentier sobre a 

participação continua com o livro de 2011, Media and Particicipation: A site of ideo-

logical-democratic struggle. Nele o autor diz que os média nunca foram tão participa-

tivos e reforça a dificuldade de fixar o significado do termo participação. O estudo que 

realizou evidencia a necessidade social da participação, mas também mostra as difi-
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culdades e as limitações impostas pela organização da participação. Aponta a arqueo-

genealogia de Michel Foucault como referência da análise que fez, porque lhe permi-

tiu evidenciar a complexidade da participação nos média, e a mostrá-la como um con-

ceito ideológico e político, intrinsecamente ligado ao poder. E seguindo a linha da 

discussão política da participação, entra no campo da teoria democrática, onde a obra 

de 1970 de Carole Pateman é uma referência. Carpentier propõe um paralelismo entre 

as dimensões maximalista e minimalista dos modelos de participação democrática e as 

mesmas dimensões na observação da participação nos médias. A dimensão maxima-

lista é aquela que parece ter maior inclinação para a cultura participativa: porque pro-

cura equilíbrio entre controlo e participação, tentando maximizar a participação; 

porque combina formas de participação macro e micro; porque os média assumem a 

vertente política como uma dimensão social; e porque a participação é multidirecional 

e focada na heterogeneidade. 

O capítulo termina com uma alusão ao conceito de adhocracia, introduzido por 

Jenkins na discussão da participação, mas com um historial iniciado no livro de Alvin 

Toffler, Future Shock, de 1970. Pressupõe a ausência de hierarquia, capacidade de 

adaptação, flexibilidade, espontaneidade, e uma propensão para a ação e a criação – é 

tido como oposto da burocracia. Este termo foi explorado e deu título a um conjunto 

de exposições de design realizadas já nesta década, primeiro em Istambul, depois em 

Nova Iorque, Londres e Atenas. Uma frase de Joseph Grima, curador das primeiras 

exposições, resume a ligação do conceito ao design e permite concluir esta parte da 

tese: «It ultimately boils down to the emergence of the network as the productive mod-

el par excellence of our time. It’s a complete shift away from the heroic figure of the 

designer towards the absence of any single figure as the author; more of a collabora-

tive, networked approach.» (Fairs, 2012). 

A próxima parte da tese procura referências nos estudos do software, uma área 

de investigação recém-formada, que pode ser inserida no campo das designadas hu-

manidades digitais. Considerando a constituição digital das plataformas de participa-

ção online, julga-se importante observar os contributos que esta área de estudos pode 

trazer ao esclarecimento da participação tecnologicamente mediada. 
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Conforme Douglas Rushkoff (2010) faz notar, as tecnologias da informação e 

comunicação, embora resultem de uma evolução tecnológica continuada, são funda-

mentalmente diferentes das tecnologias anteriores: «Computers and networks are 

more than mere tools: They are like living things, themselves. Unlike a rake, a pen, or 

even a jackhammer, a digital technology is programmed. This means it comes with 

instructions not just for its use, but also for itself.»1  

Pode dizer-se que, cada vez mais, estas tecnologias digitais definem os modos 

como as pessoas vivem e trabalham, e também como participam em atividades soci-

ais, cívicas ou criativas. Assim sendo, a programação e os programadores destas tec-

nologias têm um papel determinante na definição de como funcionam as atividades 

quotidianas, a vida social e também a participação online.  

A terceira parte da tese incide sobre a área dos estudos do software, procurando 

contributos que permitam alargar o entendimento da participação mediada pelas tec-

nologias digitais. Pretende observar os discursos que provêm dos estudos do software, 

nos aspetos que podem interessar à análise da programação dos meios de comunica-

ção digitais, percebidos como facilitadores da participação nos processos criativos. 

Esta nova área de investigação do software, que tem vindo a desenvolver-se 

principalmente ao longo da última década, ocupa-se tanto de aspetos culturais, quanto 

sociais e técnicos, e pode ser caracterizada pela sua interdisciplinaridade – conjuga  

 
																																																								
1 Da introdução do livro Program or Be Programmed, Rushkoff (2010). 
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abordagens vindas das artes e das ciências sociais e humanas, com as ciências da 

computação, tendo como finalidade o desenvolvimento de uma abordagem crítica e 

criativa às teorias e práticas da programação digital. Os contributos refletem sobre os 

modos como a programação e o software influenciam o desenvolvimento da estética 

contemporânea, das dinâmicas sociais e dos modelos políticos e económicos da atua-

lidade. O software é visto como uma camada que envolve todas as áreas da sociedade 

contemporânea, com uma presença determinante nos atuais modos de controlo, de 

memória e de registo, de comunicação e interação, de visão, de representação, de aná-

lise e de decisão. A ubiquidade do software, e o alcance dos seus inúmeros efeitos, 

estão entre as justificações mais recorrentes para a pertinência da constituição desta 

nova área de investigação. Dois dos principais instigadores dos estudos do software, 

Matthew Fuller e Lev Manovich, escrevem: «Few parts of human culture remain un-

touched by software» (Fuller, 2011)2 e «Software has become our interface to the 

world, to others, to our memory and our imagination – a universal language through 

which the world speaks, and a universal engine on which the world runs». (Manovich, 

2013, p. 2)  

Esta parte da tese inicia no capítulo oito, procurando precisamente expor a 

formação deste novo campo dos estudos, os seus principais pressupostos e linhas de 

orientação. Já o capítulo nove procura explorar as descrições associadas a alguns dos 

conceitos mais influentes nos estudos do software e que mais interessam à composi-

ção desta tese. Os principais são: programa, programação, algoritmo, código, software 

livre e open source.  

O capítulo dez continua no âmbito dos estudos do software, mas agora com o 

intuito de compor uma problematização das interferências da programação e do soft-

ware nas formas de organização social e política, e nas formas de comunicar e criar. 

Segue-se a caraterização do governo soft e das visões programadas de Wendy Chun, 

dos espaços-código e da gestão automatizada de Rob Kitchin e Martin Dodge, que 

questionam o papel e a neutralidade da programação. Segue-se também a perspetiva 

de Lev Manovich, que identifica duas características acrescentadas aos média pelo  

																																																								
2 Do Foreword do livro de Wendy Chun (2011) Programmed Visions, publicado numa série de livros 
da MIT Press, editada por Matthew Fuller, Lev Manovich e Noah Wardrip-Fruin. 
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software – a remistura profunda e a hibridização dos média. São características que 

interferem nos processos criativos, acrescentando técnicas novas e multiplicando op-

ções, e que moldam as experiências, as ações e os resultados que se têm nos média 

digitais.  
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OS ESTUDOS DO SOFTWARE 

 

A primeira menção ao termo software parece vir de um artigo da revista cientí-

fica The American Mathematical Monthly, de John W. Tukey (1958);1 intitulado The 

Teaching of Concrete Mathematics, descreve a crescente importância das instruções 

lógicas e matemáticas das calculadoras eletrónicas.2 Dez anos depois a IBM cria uma 

secção específica para o software, separando-o do hardware. Esta separação, em parte 

motivada por questões legais, é destacada por Campbell-Kelly (2004) e Matthew Ful-

ler (2008) como um momento essencial na afirmação da indústria do software, tor-

nando-o num produto em si mesmo, comercializável, gerador de lucros financeiros. 

No entanto, como Fuller (2008, p. 3) faz notar, o software tem também uma genealo-

gia paralela, de carácter experimental, construída no meio académico, entre amadores, 

desenvolvida em open source, sem fins lucrativos. Mas em ambos os campos de de-

senvolvimento, o do mercado e o paralelo, o software parece ter escapado à teoria e à 

crítica, até aos primeiros estudos específicos, iniciados já no século XXI: «While ap-

plied computer science and related disciplines such as those working on computer-

human interface have now accreted around half a century of work on this domain, 

software is often a blind spot in the wider, broadly cultural theorization and study of 

computational and networked digital media.» Fuller (2008, p. 3) 

																																																								
1 Fred R. Shapiro (2000), Origin of the Term Software: Evidence from the JSTOR Electronic Journal 
Archive.  
2 John W. Tukey (1958) citado por Fuller (2008, p. 2): «Today the “software” comprising the carefully 
planned interpretive routines, compilers, and other aspects of automative programming are at least as 
important to the modern electronic calculator as its “hardware” of tubes, transistors, wires, tapes and 
the like.»  
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Numa primeira abordagem, os estudos do software podem ser definidos como 

um campo de pesquisa emergente, interdisciplinar, que estuda os sistemas de software 

e os seus efeitos sociais e culturais.3 Entre as referências que se podem ir buscar para 

montar as origens desta área de estudos, estão os textos de Marshall McLuhan (1964) 

sobre o papel cultural dos meios de comunicação em si mesmos, desviando a atenção 

dos conteúdos transmitidos. Estão também as perspetivas de Ted Nelson (1974) e de 

Alan Kay (1972, 1977), que anteciparam o potencial dos computadores como novo 

meio cultural: nas suas antevisões os designers criariam ferramentas de programação e 

os utilizadores inventariam novos média, utilizando essas ferramentas. Alan Kay viu o 

computador como o primeiro metamedium, cujo conteúdo podia abranger tanto os 

média já existentes como outros ainda não inventados (Manovich, 2014). Outra refe-

rência relevante, anterior à afirmação da área de estudos do software, vem da obra de 

Friedrich Kittler, em particular um texto de 1993, onde o autor negou a existência do 

software.4 Na sua análise, o software serve para esconder o que é importante num sis-

tema computadorizado, limitando as capacidades do utilizador, e a programação é vis-

ta como a força que permite a dissimulação e, por isso, é censurável.  

A origem da designação desta nova área de estudos está no influente livro de 

Lev Manovich, The Language of New Media, publicado em 2001: «To understand the 

logic of new media, we need to turn to computer science. It is there that we may ex-

pect to find the new terms, categories, and operations that characterize media that 

became programmable. From media studies, we move to something that can be called 

“software studies” – form media theory to software theory.» (2001, p. 48)5  

																																																								
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Software_studies (15/04/2016) 
4 Kittler, F. (1993). Es gibt keine Software. Draculas Vermächtnis: Technische Schriften. Leipzig: 
Reclam. pp. 225–242.  
Texto consultado: Kittler, F. (1995). There is no software. CTheory.net. 
http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=74  (15/04/2016) 
5 Manovich diz ter sido o primeiro a apontar a definição desta área de estudos: «A primeira vem do meu 
livro The Language of the New Media (concluído em 1999 e publicado pela MIT Press em 2001), no 
qual, até onde eu sei, apareceram pela primeira vez os termos "estudos do software" e "teoria do soft-
ware". Eu escrevi: "A nova mídia pede uma nova etapa na teoria da mídia, cujos primórdios podem ser 
atribuídos às obras revolucionárias de Marshall McLuhan nos anos 1950. Para compreender a lógica 
da nova mídia, precisamos recorrer à ciência da computação. É lá que poderemos encontrar os	novos 
termos, categorias e operações que caracterizam a mídia que se tornou programável. Dos estudos de 
mídia, passamos para algo que pode ser chamado de estudos do software; da teoria da mídia, para a 
teoria do software”. Lendo essa declaração hoje, sinto que há necessidade de certos ajustes. Ela coloca 
a ciência da computação como uma espécie de verdade absoluta, um dado que pode nos explicar como 
funciona a cultura na sociedade do software. Mas a ciência da computação em si faz parte da cultura. 
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Posteriormente a designação é comentada num artigo de Matthew G. 

Kirschenbaum (2003), intitulado Virtuality and VRML: Software Studies After Ma-

novich: «What is software studies? Manovich doesn’t give us much more than the 

term itself, though his book clearly stands as an extended self-defining example. To 

me, software studies implies something very close to what I was trying to get at in 

Bergen, the idea that the deployment of critical terms like “virtuality” must be bal-

anced by a commitment to meticulous documentary research to recover and stabilize 

the material traces of new media – a remembrance of things past, but also the pre-

condition for another of Manovich’s imperatives, a “theory of the present”.» Neste 

artigo de 2003, o autor comenta a proposta de Manovich, relacionando-a com a sua 

própria participação num painel da conferência Digital Arts and Culture – DAC 2000, 

organizada na Universidade de Bergen, Noruega. A convite de Johanna Drucker, 

Kirschenbaum fez parte do painel Considering the virtual, com a comunicação New 

Media, New Historicisms.6  

Na mesma altura, Matthew Fuller, no livro Behind the Blip – Essays on the 

Culture of Software (2003), começa por explorar a noção de software criticism, e a 

literatura que pode estar na base de uma abordagem que ultrapasse «the usual close 

focus on bench tests and bit-rates (...) articles detailing the functionality of this or that 

new version of this or that application (...) the usual instructional articles describing 

how to use this filter or that port» (2003, p. 11). Da sociologia identifica os contribu-

tos de Jeanette Hofmann (1985), Paul N. Edwards (1996), Michael R. Curry (1998) e 

Donald MacKenzie (1996). Da filosofia e literatura, Friedrich Kittler (1997) e Michael 

Heim (1987). Acrescenta ainda os contributos de Howard Rheingold (1985) e Jay Da-

vid Bolter (1986), com a ressalva de que a lista não fica fechada. 	

Tanto as observações de Kirschenbaum sobre a área de estudos do software, 

como os contributos de Fuller para a crítica do software, foram posteriormente comen-

tados por Katherine Hayles (2005) no livro My Mother was a Computer, a propósito 

																																																																																																																																																															
Portanto, creio que os Estudos do Software têm de investigar tanto o papel do software na formação da 
cultura contemporânea, quanto as forças culturais, sociais e econômicas que moldam o próprio desen-
volvimento do software.»  Tradução de Cícero Silva: 
 http://lab.softwarestudies.com/2008/08/estudos-do-software-por-lev-manovich.html (08/06/2011) 
6 Conferência Digital Arts and Culture – DAC 2000, organizada na Universidade de Bergen, Noruega. 
http://cmc.uib.no/dac/  (15/04/2016)			
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da reflexão sobre linguagem e código: «ideological critiques can explore the implica-

tions of code for cultural processes, a project already evident in Matthew Fuller's 

call, seconded by Matthew Kirschenbaum, for critical software studies; readings of 

seminal literary texts can explore the implications of code for human thought and 

agency, among other concerns. Code is not the enemy, any more than it is the savior. 

Rather code is increasingly positioned as language's pervasive partner. Implicit in the 

juxtaposition is the intermediation of human thought and machine intelligence, with 

all the dangers, possibilities, liberations, and complexities this implies.» (2005, p. 61) 

Prosseguindo na perspetiva cronológica, em Fevereiro de 2006, Matthew Fuller 

organizou aquele que é considerado o primeiro workshop de estudos do software. 

Aconteceu no âmbito do programa de Media Design Research do Piet Zwart Institute 

em Roterdão e contou com a presença de muitos dos autores que mais têm contribuído 

para esta área de estudos.7 Deste workshop de dois dias veio a resultar a publicação do 

livro Software Studies: A Lexicon (2008), editado por Fuller. Em 2007 foi criado o 

laboratório de investigação Software Studies Initiative, na Universidade da Califórnia 

em San Diego, sob a direção de Lev Manovich. Este laboratório veio a promover a 

realização de um segundo workshop de estudos do software, em 2008.8 Foram discu-

tidos os objetivos e a direção a dar à área dos estudos do software e a definição de 

uma metodologia adequada à investigação desenvolvida. Foram também estabelecidas 

parcerias para o desenvolvimento de projetos, incluindo uma com a Universidade Fe-

deral de Juiz de Fora,9 e foi dado início a uma nova série de livros dedicados ao tema, 

publicados pela MIT Press, sob a edição de Matthew Fuller, Noah Wardrip-Fruin e 

Lev Manovich.10 Do mesmo núcleo de investigadores e autores presentes nas iniciati-

																																																								
7http://web.archive.org/web/20100327185154/http://pzwart.wdka.hro.nl/mdr/Seminars2/softstudworksh
op  (15/04/2016) 
8 «Following on the first Software Studies Workshop organized by Matthew Fuller (Rotterdam, 2006), 
SoftWhere 2008 was a foundational event bringing together key U.S. figures in the emerging area of 
Software Studies. The workshop participants discussed the meaning of studying software cultures, and 
the direction and goals of Software Studies. The participants set up a number of collaborative projects 
to further develop the field including a new book series on Software Studies @ MIT Press.» 
 http://workshop.softwarestudies.com/   (15/04/2016) 
 
9 Desta parceria, coordenada por Cícero Silva, resultou a tradução de alguns textos para português, a 
publicação, em 2011, de um primeiro número da revista SoftCult Review Journal, a realização de proje-
tos e outras publicações: http://www.ufjf.br/sws/ ; http://www.ufjf.br/sws/atividades/revista-softcult/ ; 
http://www.ufjf.br/sws/laboratorio/producao-cientifica/  (15/04/2016) 
10 https://mitpress.mit.edu/books/series/software-studies  (13/05/2016) 
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vas citadas resulta também a edição, desde 2011, da Computacional Culture: A Jour-

nal of Software Studies, uma revista científica publicada online, de acesso livre, dedi-

cada à investigação interdisciplinar da essência da cultura dos objetos, práticas, 

processos e estruturas computacionais. Este periódico assume como principal objetivo 

a investigação dos modos como o software sustenta e formula a vida contemporânea, 

partindo do princípio que os sistemas computacionais não só interferem no trabalho, 

no lazer e na esfera pessoal, mas também nos domínios políticos, sociais e ontológi-

cos. Torna-se assim inevitável uma análise detalhada do software, a fim de compreen-

der os objetos digitais, como o software corporativo, os motores de pesquisa, as bases 

de dados, ou para investigar o uso de telemóveis, as redes sociais, os jogos, os siste-

mas financeiros ou até as crises políticas.11 

Como já foi referido, o campo dos estudos do software é inevitavelmente inter-

disciplinar. O software é estudado como um artefacto, com base em métodos e teorias 

das ciências sociais e humanas ou, mais especificamente, das recém designadas hu-

manidades digitais. Em termos de metodologias, este campo de estudos normalmente 

difere das abordagens das ciências e engenharia dos computadores, que tendem a ocu-

par-se do software principalmente no âmbito das teorias da informação e na aplicação 

prática; mas não perde o domínio da área computacional, observando aprofundada-

mente noções de programação e de código, entre outras. Por outro lado, a ênfase da 

análise nos processos e fontes do software, permite a distinção do campo dos estudos 

dos novos média, mais focado na discussão das interfaces, daquilo que é visível nas 

interfaces, do uso das interfaces e dos seus efeitos. 

Olhando ao quadro das humanidades digitais, esta área dos estudos do software 

relaciona-se com outras áreas de investigação emergentes que exploram as componen-

tes funcionais das tecnologias do ponto de vista social e cultural. Há uma relação par-

ticularmente estreita com as áreas de critical code studies e platform studies – mas 

enquanto o foco dos estudos do software está na totalidade do programa, as outras 

áreas têm respetivamente um maior enfoque no código, em vez do programa, e nas 

relações entre hardware e software.12  

																																																								
11 http://computationalculture.net/computational-culture  (15/04/2016)	
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Software_studies (15/04/2016) 
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Os estudos do software surgem assim com mais ligações às ciências sociais e 

humanas, e aos estudos dos média, e menos à engenharia informática e às ciências 

computacionais. Rob Kitchin e Martin Dodge (2012, p. 98) escrevem: «Até há pouco 

tempo, o software foi largamente ignorado pelas ciências sociais e humanas. Em vez 

disso, com exceção talvez da pesquisa em comunicações mediadas por computadores 

e trabalho cooperativo suportado por computadores, estudiosos e comentadores con-

centraram-se mais nas tecnologias da informação e comunicação (TIC) que o software 

permite, em particular a Internet, ao invés de considerarem mais especificamente o 

papel do código em relação a essas tecnologias e à sociedade em geral. Isto tem leva-

do a que ao longo dos últimos 15 anos se tenham multiplicado os estudos com enfo-

que no que Castells (1996) chamou de sociedade em rede. A tese geral é que as TIC 

são tecnologias transformadoras que permitem a passagem de uma sociedade industri-

al para uma sociedade pós-industrial, alterando as condições através das quais as rela-

ções sociais e económicas ocorrem.» Ou como é colocado por Lev Manovich (2008): 

«Qualquer que seja a dimensão da existência contemporânea em que uma teoria social 

tenha se concentrado nos últimos anos – sociedade da informação, sociedade do co-

nhecimento ou sociedade em redes – todas essas novas dimensões são possibilitadas 

pelos softwares.»13 Manovich (2013) também faz notar que, os cientistas sociais, filó-

sofos, críticos culturais e teóricos dos média e dos novos média, têm dado pouca aten-

ção ao software. Embora pareçam ter abarcado muitos aspetos do impacto das 

tecnologias da informação e comunicação, criando novas disciplinas como a cibercul-

tura, os estudos da internet, a teoria dos novos média e a cultura digital, descuraram o 

software – que na realidade é o motor latente na maioria desses temas. O software 

permanece invisível para a maioria dos académicos interessados nas tecnologias da 

informação e comunicação e nas suas consequências culturais e sociais. Manovich 

aponta as exceções do movimento open source, e das questões relacionadas com direi-

tos de autor e propriedade intelectual, que já terão sido amplamente discutidas em vá-

rias disciplinas.  

	 Kitchin e Dodge, na conclusão do livro Code/Space (2011), propõem um con-

junto de métodos para abordar os estudos do software. São metodologias propostas 

																																																								
13 Tradução de Cícero Silva: http://lab.softwarestudies.com/2008/08/estudos-do-software-por-lev-
manovich.html (08/06/2011)	
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para mostrar os modos como o software surge e se afirma, como o código funciona no 

mundo. São importadas das ciências sociais e exploram técnicas com enfoque nos 

processos e nas práticas associadas à formação do código, revelando a sua constitui-

ção, os seus efeitos materiais e discursivos. Em específico, os autores nomeiam a ge-

nealogia, a etnografia, a observação participante e a visualização com recurso a 

técnicas de mapeamento. 	

	 O método genealógico é explorado numa aplicação criativa da proposta de Mi-

chel Foucault, com o objetivo de traçar as articulações de um sistema ou de um con-

junto de ações; os autores não procuram uma abordagem que produza uma 

historiografia teleológica e racional. «In other words, we think there would be much 

merit in constructing as full as possible genealogies of the multiple, complex, and so-

metimes contradictory or paradoxical iterations of software projects – the evolution 

and contextual and contingent unfolding ideas, decisions, constrains, actions, and ac-

tors that shaped their development.» (Kitchin e Dodge, 2011, p. 255) 

	Os estudos etnográficos permitem uma análise completa dos fenómenos soci-

ais, observando as interações entre as pessoas e o mundo material que ocupam. Os 

dados empíricos são maioritariamente recolhidos por observação participante, em pe-

ríodos de tempo alargados; entrevistas meticulosas a várias das pessoas envolvidas 

nos fenómenos em estudo; leitura interpretativa de documentos e de artefactos. Os es-

tudos etnográficos e a observação participante complementam-se.14 «In essence, an 

ethnography seeks an immersive understanding of the lifeworld of a community – its 

social relations, its rhythms, its cultural meanings, its patterns of power and decision-

making – in order to comprehend how it is constituted and how it continuously un-

folds.» (2011, p. 256) 

 As visualizações, por sua vez, permitem revelar relações menos óbvias e mos-

trar a estrutura de processos mais complexos: «Mapping coded objects, infrastruc-
																																																								
14 Kitchin e Dodge (2011, p. 256) citam um exemplo de estudo etnográfico realizado por Scott Rosen-
berg (2007), numa empresa de desenvolvimento de software: «For a period of two years, he followed a 
start-up company as they sought to bring a software product to market, sitting in staff meetings, making 
lengthy observations of the workers interacting with each other professionally and personally, inter-
viewing key actors, and just generally “hanging round the place” as the team plotted, argued, coded, 
reprioritized, downsized, expanded within an ever shifting context of new ideas, investor confidence, 
personality clashes, and staff turn-over. In so doing, Rosenberg soaked up sufficiently rich details that 
he was able to provide a convincing holistic account about the nature of software development as a 
messy, emergent process (rather than the idealized sequence set out in software engineering text-
books).» 
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tures, and processes makes it possible to determine their deployment across space and 

time.» (2011, p. 257) Estes autores defendem que as técnicas de visualização e mape-

amento podem ser usadas para esclarecer a utilização, os pontos de controlo e de aces-

so a objetos e infraestruturas codificadas. 

	 Os autores admitem que a estes quatro métodos sugeridos poderiam juntar-se 

outros, com o mesmo intuito de encontrar material empírico, capaz de facilitar a ex-

ploração teórica dos estudos do software. Afirmam que esta área de investigação deve 

permanecer aberta à pluralidade de técnicas e abordagens metodológicas. 

	No livro Software Takes Command, Manovich (2013, p. 15) também refere 

brevemente a possibilidade do software poder ser estudado recorrendo a métodos de 

investigação já existentes. Coloca como hipóteses a teoria ator-rede, a semiótica social 

e a arqueologia dos média. Mas acaba por admitir que os estudos já existentes na área 

demonstram a necessidade de novas metodologias. Reforça ainda o facto de os auto-

res, com trabalho significativo nos estudos do software, serem eles próprios progra-

madores, ou estarem de algum modo ligados a projetos e práticas culturais que 

incluem a programação ou o ensino da programação. Entre os que ele nomeia, citam-

se os referenciados nesta dissertação: Jay Bolter, Wendy Chun, Matthew Fuller, Ale-

xander Galloway, Katherine Hayles, Matthew Kirschenbaum, Peter Lunenfeld, Nick 

Montfort, Bruce Sterling, Noah Wardrip-Fruin. «In contrast, the scholars without this 

technical experience or involvement – for example, Manual Castells, Bruno Latour, 

Paul Virilio, and Siegfried Zielinski – have not included discussions of software in 

their otherwise theoretically precise and highly influential accounts of modern media 

and technology.» Manovich (2013, p. 16) 

 Preocupado com o que designa de software cultural, Manovich afirma que o 

número de estudantes de design, arquitetura, arte multimédia e das humanidades, que 

usam programação e código nos trabalhos que desenvolvem, está a crescer rapidamen-

te. E que o mesmo acontece fora do meio académico e das indústrias culturais e criati-

vas. Atribui este aumento à existência de novas linguagens de programação, e à 

publicação de APIs15 pelas principais empresas da Web 2.0, desde meados da década 

																																																								
15 «API, or Application Programming Interface, is a code that allows other computer programs to ac-
cess services offered by an application. For instance, people can use Google Maps API to embed full 
Google Maps on their own websites.» Manovich (2013, p. 16) 
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de 2000. O crescimento do mercado das aplicações para dispositivos móveis, onde o 

domínio das grandes empresas de software não é tão notório como no mercado dos 

programas para PCs, também é um fator que estimula muitos a aprender programação. 

Estes desenvolvimentos levam Manovich (2013, p. 20) a afirmar que «The time for 

“software studies” has arrived», mas como o próprio afirma, continua a existir uma 

enorme distância entre quem sabe programar e quem não sabe, e entre os programado-

res profissionais, capazes de dominar várias linguagens e códigos, e as pessoas que 

frequentaram um ou dois cursos breves de programação. 

 Depois desta introdução à área dos estudos do software, os capítulos seguintes 

irão observar especificidades e definições associadas aos termos, software, código, 

programação, e também explorar o significado e a importância atribuída ao conheci-

mento do software e à capacidade de programar. 
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SOFTWARE, CÓDIGO E PROGRAMAÇÃO 

	

Num texto de 2008, que viria a fazer parte do livro Software Takes Command 

(2013), Lev Manovich descreve o software da seguinte forma: «O Software, é claro, é 

o que organiza a Internet, encaminha mensagens de e-mail, escolhe as páginas da web 

em um servidor, dirige o tráfego na rede, atribui endereços de IP e apresenta as pági-

nas da web em um browser. A escola e o hospital, a base militar e o laboratório cientí-

fico, o aeroporto e a cidade – todos os sistemas sociais, econômicos e culturais da 

sociedade moderna – são acionados via software. O software é a cola invisível que 

une tudo e todos.»1 Rob Kitchin e Martin Dodge (2012, p. 89) descrevem-no de forma 

idêntica, afirmando que ao longo das últimas três décadas, as práticas do quotidiano 

estão cada vez mais imersas em software: «As capacidades e a crescente difusão do 

software são tais que se tornou a força vital da emergente sociedade da informação, tal 

como o vapor o foi no início da era industrial. O software, tal como o vapor fez no 

passado, está a moldar o nosso mundo – desde o lançamento de uma nave espacial de 

biliões de dólares, a trabalho mais mundano como a medição e comunicação da pas-

sagem do tempo, o controlo das luzes do trânsito e a lavagem da roupa. Na verdade, 

qualquer que seja a atividade – tarefas domésticas, trabalhos remunerados, fazer com-

pras, viajar, comunicar, governar, jogar –, cada vez mais o software faz a diferença no 

modo como a vida social e económica acontece.» (Fig. 9.1) 

 

																																																								
1  Tradução de Cícero Silva: http://lab.softwarestudies.com/2008/08/estudos-do-software-por-lev-
manovich.html (08/06/2011) 
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Níveis	de	software	

 

 

								Figura	9.1	–	Hierarquia	com	paralelismos	a	entidades	biológicas,	Kitchin	e	Dodge	(2012,	p.	91).2		

 

A área de estudos do software, descrita no capítulo anterior e de onde se podem 

destacar os trabalhos de Lev Manovich (2013), Matthew Fuller (2003; 2008), David 

M. Berry (2008; 2011), Wendy Chun (2011), Rob Kitchin e Martin Dodge (2011), 

entre outros, tem produzido um conjunto de reflexões que contribui para um melhor 

entendimento e problematização do papel preponderante do software na definição da 

vida atual e podem ser muito úteis à compreensão do lugar dos média digitais e do 

design nesta conjuntura.  

Wendy Chun (2011) defende a impossibilidade de conhecer a extensão, o con-

teúdo e os efeitos dos chamados novos média. A invisibilidade, a ubiquidade e o po-

																																																								
2 Adaptado de Nguyen (2003, p. 10) por Kitchin e Dodge (2011, p. 4) (Anexo IX.I) 
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der destes média é incompreensível – o que a faz perguntar se alguma vez será possí-

vel uma visão global dos média digitais: quem poderá agarrar todo o conteúdo da 

World Wide Web, ou saber o tamanho real da Internet, ou das redes de dispositivos 

móveis? Chun faz parte do leque de autores que têm procurado nos estudos do softwa-

re resposta às questões dos novos meios de comunicação. Enquanto outras áreas de 

estudo se centram na análise dos conteúdos ou das tecnologias específicas dos novos 

média, aqui o software é visto como o elemento comum a todos os objetos e momen-

tos dos meios de comunicação digitais: «All new media objects allegedly rely on – or, 

most strongly, can be reduced to – software, a visibly invisible or invisibly visible es-

sence.» (Chun, 2011, p. 1). Esta autora reforça a dificuldade de definir o software re-

correndo a duas citações – uma do cientista da computação Manfred Broy (2002) e 

outra do historiador Michael Mahoney (1988). O primeiro descreve o software como 

«almost intangible, generally invisible, complex, vast and difficult to comprehend (...) 

complex, error-prone and difficult to visualize», argumentando que muitos dos seus 

pioneiros procuraram fazer o «software easier to visualize and understand, and to re-

present the phenomena encountered in software development in models that make the 

often implicit and intangible software engineering tasks explicit.». O segundo diz que 

o software é «elusively intangible. In essence, it is the behavior of the machines when 

running. It is what converts their architecture to action, and it is constructed with ac-

tion in mind; the programmer aims to make something happen.»3  

O software desafia o nosso entendimento, reitera Chun (2011), não só porque 

trabalha de forma invisível, mas também porque é efémero e não pode ser reduzido a 

dados armazenados num disco rígido. De um ponto de vista histórico é difícil de ana-

lisar, porque a maioria dos programas torna-se obsoleta, deixando de ser executável. À 

medida que as máquinas, os computadores e os sistemas operativos vão sendo atuali-

zados ou substituídos, perde-se a possibilidade de experienciar as versões dos progra-

mas; quanto muito poderá experimentar-se uma reconstrução do programa. Para além 

da sua efemeridade, também é de assinalar a ausência de limites claros entre os pro-

gramas do software e as características do hardware onde é executado. No início dos 

computadores, o software englobava tudo o que não era hardware, incluindo os servi-

ços, e desde cedo ficou claro que um computador ganhava utilidade apenas após a sua 
																																																								
3 Broy (2002) e Mahoney (1988) citados por Wendy Chun (2011, p. 3). 
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programação. Pelo seu carácter funcional, durante algum tempo, o software não pôde 

ser patenteado, nem foi possível atribuir direitos de autor.		

A propósito da fusão de software e hardware, o arqueólogo dos média Frie-

drich Kittler, no já referido ensaio de 1993,4 afirmou que não há software, porque no 

final tudo se reduz a diferenças de voltagem. Começando numa aplicação a correr 

num sistema operativo, que corre no disco rígido do computador, até chegar às des-

cargas de voltagem nos transístores. O software não existe independentemente da má-

quina. A capacidade de funcionar do software é limitada e depende das capacidades 

do hardware. Em última análise, concluiu que o software está mal equipado para en-

frentar uma crescente complexidade na resolução de problemas. Neste ensaio Kittler 

argumentou que o software esconde o que é importante num sistema computacional e 

limita as capacidade do utilizador. A programação é aquilo que permite a dissimula-

ção, e em vez de uma vantagem, é considerada um constrangimento. Prevalece no tex-

to a rejeição das noções de programação e de design, e o apelo aos conceitos 

matemáticos puros. A tendência do design é para dissimular o tecnicismo dos elemen-

tos subjacentes da máquina: o basic input/ output system (BIOS) esconde o hardware, 

o sistema operativo (SO) esconde o BIOS, e o software esconde o SO. Esta dissimula-

ção fica concluída pelo design das interfaces gráficas do utilizador (GUI). Kittler viu 

como efeito da prevalência do software o perpetuar dessa tendência de dissimulação. 

Estabeleceu um paralelismo entre o software e as funções criptográficas unidirecio-

nais, para dizer que não pode ser facilmente reproduzido. O software parece conseguir 

esconder-se em todas as frentes, e essa dissimulação é reforçada pelas patentes e direi-

tos autorais. A complexidade do software levou-o ao estatuto legal de coisa material, 

apesar da sua imaterialidade. 

O software como coisa material, no entender de Chun (2011), leva a que toda a 

informação também seja vista como coisa. «Importantly, software as thing cannot be 

																																																								
4 Kittler, F. (1993). «Es gibt keine Software». Draculas Vermächtnis: Technische Schriften. Leipzig: 
Reclam. pp. 225–242.  
Texto consultado: Kittler, F. (1995). «There is no software». CTheory.net. 
http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=74  (15/04/2016)	
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reduced to software as a commodity: software as “thing” is a return to older definiti-

ons of thing as a “gathering”, as pertaining to anything related to “man”».5 

Tentar compreender o software equivale a tentar compreender o todo, mesmo 

para além do campo dos média digitais. Chun (2011) afirma que o software tornou-se 

na metáfora para a mente, para cultura, para ideologia, para biologia e para a econo-

mia. Aponta a descrição de Paul Edwards (1996), do cérebro como hardware e a men-

te como software; e a descrição de cultura como software, enquanto a natureza seria o 

hardware. Mas, se por um lado a metáfora do software parece adequada e clara, por 

outro há que reconhecer que o software é extremamente difícil de apreender. Chun faz 

notar que vê-lo como uma metáfora é inadequado e pode até constituir um engano, 

uma vez que não sendo um conceito bem conhecido, não será útil ao esclarecimento 

de outro conceito.  

Passando do software para o código, as dificuldades de definição mantêm-se. 

Numa conferência do Festival Ars Electronica de 2002, intitulada Código ou como 

algo pode ser construído de outro modo, Kittler expôs as incongruências na noção de 

código, sem deixar de notar a sua importância no contexto atual e as suas origens his-

tóricas. «Códigos – a palavra e a coisa – são aquilo que hoje nos determina e sobre os 

quais temos, portanto, de nos pronunciar, para não sermos por eles submergidos. Eles 

são a linguagem do nosso tempo, precisamente porque a palavra e a coisa “código” 

são muito antigas». (Kittler, 2012, p. 313)  

A noção de código não é específica da tecnologia computadorizada. Como Kit-

tler (2012) faz notar, a sequência temporal de sinais faz parte de qualquer tecnologia 

de comunicação e respetivos meios de transmissão. A possibilidade de formar códigos 

advém dos primeiros alfabetos, mas é nas comunicações do Império Romano que o 

autor encontra as primeiras mensagens encriptadas e a formação da primeira rede eu-

ropeia de distribuição de correio, na altura estritamente militar. Para definir os proces-

sos do código, Kittler (2012, p. 313) cita Wolfgang Coy:6 «são, numa perspetiva 

matemática, a representação de um conjunto finito de caracteres de um alfabeto que 

																																																								
5 Nota de Chun (2011, p. 6): Martin Heidegger, “The Thing”, Poetry, Language, Thought. New York: 
Harper Collins, 1971, pp.176-77. 
6 Wolfgang Coy (1995) Aufbau und Arbeitsweise von Rechenanlagen. Braunschweig/Wiesbaden.(2ªed.) 
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está numa sequência simbólica própria». 

O código de um programa de computador surge assim como um tipo específico 

de texto, feito para operacionalizar uma máquina, escrito, mantido e modificado por 

programadores. No entanto, como fazem notar Montfort et al. (2013, p. 3), não deve 

ser visto como puramente abstrato ou matemático: «it has significant social, political, 

and aesthetic dimensions. The way in which code connects to culture, affecting it and 

being influenced by it, can be traced by examining the specifics of programs by rea-

ding the code itself attentively.» E na conclusão do livro acrescentam: «Computer 

programs can be representational; they can depict worldly things and ideas, and they 

can resonate with related figures, images, and designs. (…) Whether a program’s rep-

resentations are incidental or very deliberate, they have a meaning within culture.» 

(Montfort et al., 2013, p. 264) 

Lawrence Lessig, primeiro em Code and Other Laws of Cyberspace (1999) e 

depois em Code: Version 2.0 (2006), explorou a interseção do significado que a pala-

vra código assume na computação, com o significado da mesma palavra no direito e 

na lei. No seu entender ambos constituem instrumentos de controlo social, o que o le-

va a afirmar «código é lei». Defende que a cultura da era digital obriga a alterações 

profundas nas leis da propriedade intelectual e foi um dos membros fundadores da 

Creative Commons.7 Esta é uma organização que propõe práticas de direitos autorais 

mais ajustadas aos média digitais e parte dos princípios estabelecidos pela comunida-

de do free software.8 Lessig é também autor do livro Remix (2008), onde descreve a 

cultura read/write, por oposição à cultura dos média read only. Enquanto a primeira é 

próxima da lógica da Web 2.0 e da cultura participativa de Henry Jenkins, observadas 

na segunda parte deste trabalho, a segunda é típica da era pré-digital, assente num 

																																																								
7 Na página de entrada do website a Creative Commons apresenta como máxima: Keep the internet cre-
ative, free and open e logo a seguir pode ler-se: «Creative Commons helps you share your knowledge 
and creativity with the world. We're helping to realize the full potential of the Internet – universal ac-
cess to research and education, full participation in culture – to drive a new era of development 
growth, and productivity.» https://creativecommons.org/  (15/04/2016)	
8 «In December 2002, Creative Commons released its first set of copyright licenses for free to the pub-
lic. Creative Commons developed its licenses – inspired in part by the Free Software Foundation’s 
GNU General Public License (GNU GPL) – alongside a Web application platform to help you license 
your works freely for certain uses, on certain conditions; or dedicate your works to the public domain. 
Creative Commons licensed works have spread around the world. As of 2015 there are over 1 billion 
CC licensed works online. The license suite has been continuously improved, and ported to over 50 
jurisdictions.» https://creativecommons.org/about/history/ (15/04/2016) 
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modelo de consumo mais passivo, e com conteúdos de produção profissional. O pro-

cesso criativo fica isolado do lado da indústria da produção criativa e há uma separa-

ção clara entre o produtor dos conteúdos e o consumidor dos conteúdos. As 

tecnologias de produção e distribuição desta fase ainda analógica definem os limites 

do consumo dos média. A cultura remix, típica da era digital, permite uma relação de 

reciprocidade entre produtor e consumidor e, de certo modo, um retorno a práticas 

próprias da cultura popular, anteriores à massificação da tecnologias de reprodução e 

às consequentes leis dos direitos autorais. Na descrição da cultura remix, as tecnolo-

gias digitais proporcionam ferramentas que permitem democratizar a produção e con-

tinuar a cultura read/write. Acrescenta-se que o próprio software, e outros produtos 

digitais, porque são constituídos apenas por código, parecem ser um terreno fértil para 

o desenvolvimento de vários aspetos da cultura remix.	

Para compreender melhor o código em si mesmo, as dinâmicas sociais media-

das pelo código e os artefactos culturais produzidos pelo código, David M. Berry 

(2008, p. 6) propõe criar uma gramática do código: «We need to develop a richer 

grammar to understand the way in which code represents and articulates our phe-

nomenal world». Afirma que esta gramática do código pode sugerir «interesting rela-

tions between what Latour (1992) calls “delegation”, the encoding of particular 

imperatives and values, and “prescription”, that is the reverse application of impera-

tives back onto us as human beings. (…) I directly link this sense of delegation and 

prescription to the “reading” and “writing” of computer code.» (2008, p. 1)  

Com a sua nova gramática, Berry chega a uma distinção entre software e códi-

go – Helder Dias (2012, p. 110) descreve-a do seguinte modo: «o código diz respeito 

às práticas sociais e textuais de escrita, distribuição e teste do código fonte. Por sua 

vez, o software enquadra os produtos comerciais e as aplicações proprietárias, naquilo 

que o autor designa por código prescritivo.» Nesta perspetiva, pode dizer-se que o có-

digo dá forma ao software. Berry (2011, p. 32) acrescenta que, numa analogia, pode-

se pensar o código como a forma interna e o software como a forma externa das apli-

cações, dos sistemas, e dos programas que Manovich (2013) designa de software cul-

tural, utilizados por artistas, músicos, designers. Código e software são duas faces da 

mesma moeda, diz o autor; o código é a forma escrita e o software é a forma de funci-

onamento processual. Mas faz a ressalva: «This distinction, however, remains analyti-
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cal, as the actual distinction between them is much fuzzier than may appear on the 

surface, some code is directly executable and editable in situ, so called interpreted 

code, because it does not need to go through a compilation process, and some soft-

ware is self-writing, able to rewrite its functionality on the move, whether through ge-

netic algorithms, viral coding structures or merely connective or artificial intelligence 

like encoding behaviour or expert systems.» (Berry, 2011, p. 32) 

Numa perspetiva mais prática, Joasia Krysa e Grzesiek Sedek (2008, p. 237), 

procuram definir o que é o código fonte (source code) e descrevem o seu funciona-

mento da seguinte forma: «Source code (usually referred to as simply “source” or 

“code”) is the un-compiled, non-executable code of a computer program stored in 

source files. It is a set of human readable computer commands written in higher level 

programming languages such as C, C++, Java, Pascal, BASIC, Ada, Algol, 

FORTRAN, or COBOL amongst many others. Defined by a higher level of abstraction 

from machine language they share some of the characteristics of natural language, 

for instance rules of syntax. When compiled, the source code is converted into ma-

chine executable code (binary) – a series of simple processor commands that operate 

on bits and bytes. The process of compiling is twofold: the source code is converted 

into an executable file either automatically by a compiler (i.e. the GNU C Compiler) 

for a particular computer architecture and then stored on the computer, or executed 

on the fly from the human readable form with the aid of an interpreter. In principle, 

any language can be compiled or interpreted and there are many languages such as 

Lisp, C, BASIC, Python or Perl that incorporate elements of both compilation and in-

terpretation.»9 (Fig. 9.2) 

Sem considerar as leituras mais alargadas da noção de código, como as explo-

radas por Kittler ou Lessig, e ficando apenas na aceção ligada às tecnologias digitais, 

pode dizer-se que o código dos computadores modernos deriva da adaptação das idei-

as de Charles Babbage, passando pelo modelo abstrato da máquina de Turing.10 Krysa 

																																																								
9 Nota de Krysa e Sedek (2008, p. 241): «“For instance the ‘compiler’ for a bytecode-based language 
translates the source code into a partially compiled intermediate format, which is later run by a fast 
interpreter called a virtual machine. Some ‘interpreters’ actually use a just-in-time compiler, which 
compiles the code to machine language immediately before running it.” 
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language.» 
10 «Robin Gandy (1919–1995) – a student of Alan Turing (1912–1954) and his lifelong friend – traces 
the lineage of the notion of "calculating machine" back to Babbage (circa 1834) and actually proposes 
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e Sedek (2008) destacam em particular a constituição da arquitetura de von Neumann 

– porque apresentou uma única estrutura para agregar tanto o conjunto de instruções 

sobre como realizar a computação, como os dados requeridos ou gerados pela mesma 

computação; e demonstrou o princípio do programa armazenado, que levou ao de-

senvolvimento da programação como algo separado do design do hardware. 

 

Níveis	de	programação	

 

 

											Figura	9.2	–	Adaptado	de	Webopedia:	High-level	Language.11		

 

Assim como a palavra código viu o seu significado acrescido no contexto do 

desenvolvimento computacional, também as palavras programa e programação ga-

nharam um significado mais alargado. Wendy Chun (2008, p. 224) encontrou no Ox-

ford English Dictionary as seguintes distinções: «The definition of program, the noun, 

not only includes “a descriptive notice, issued beforehand of any formal series of pro-

ceedings” and a “broadcast presentation treated as a single item for scheduling pur-

poses” but also “a series of coded instructions, which when fed into a computer will 

																																																																																																																																																															
"Babbage's Thesis":That the whole of development and operations of analysis are now capable of 
being executed by machinery.» https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_machine  (26/05/2016) 
11 http://www.webopedia.com/TERM/H/high_level_language.html  (26/05/2016) (Anexo IX.II) 
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automatically direct its operation in carrying out a specific task.”». Na pesquisa num 

dicionário de língua portuguesa encontram-se definições semelhantes às recolhidas 

por Chun, incluindo ainda os significados «projeto; desígnio; objectivo» e também um 

ponto específico sob a categoria informática: «conjunto completo de instruções, em 

linguagem de código, que indica ao computador, passo a passo, como determinada 

tarefa deverá ser executada».12 

O ato do programar, de uma forma muito sintética, pode ser descrito pela defi-

nição de algoritmos. Estes, por sua vez, e de acordo com uma definição de Donald 

Knuth (1997, pp. 4-6), são um conjunto de instruções que procura resolver um deter-

minado problema num determinado número de passos.13 O autor continua com o 

apontamento de cinco requisitos essenciais à definição de algoritmo: «1 – Finitude – 

enquanto descrição de um processo que deve terminar ao fim de um determinado nú-

mero de passos. 2 – Precisão – cada um dos passos deve ser enunciado de uma forma 

precisa e sem ambiguidade. 3 – Input – conjunto de dados sobre os quais vai operar o 

algoritmo. 4 – Output – resultados da operação do algoritmo que mantêm uma relação 

específica com os inputs. 5 – Efetividade – esperamos que o algoritmo seja efetivo e 

capaz de realizar com sucesso as suas operações num conjunto finito de passos.»14 O 

contexto em que esta descrição é feita leva Helder Dias (2012, p. 110) a observar que 

o algoritmo surge como uma solução em potência, que posteriormente necessita ser 

codificada numa determinada linguagem de programação, e que o mesmo algoritmo 

pode ser definido, e redefinido, em diferentes linguagens. O software só toma forma 

quando o código é estabilizado. 

No primeiro volume da obra The Art of Computer Programming, Knuth (1997) 

propõe uma analogia entre a programação e as receitas num livro de cozinha. Ambas 

pressupõem um conjunto de instruções a seguir. Os algoritmos assemelham-se às re-

ceitas no sentido em que estabelecem um método, um conjunto de procedimentos 

formais, a realizar numa ordem definida para cumprir uma tarefa num determinado 

número de passos. A constituição do código de um determinado programa revela in-
																																																								
12 programa in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-
2016. http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/programa  (26/05/2016) 
13 «a finite set of rules that gives a sequence of operations for solving a specific type of problem» 
(Knuth, 1997, p. 4) 
14 Descrição de Helder Dias (2012, p. 110)	
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formação sobre o software, da mesma forma que os ingredientes e as instruções de 

uma receita revelam o prato a preparar. Krysa e Sedek (2008), comentam que esta 

analogia pode parecer demasiado simples, mas destacam o seu interesse, em parte 

porque encontram nela a possibilidade de explorar a dimensão humana: «Although 

recipes are clearly not reducible to code – and vice versa – the analogy emphasizes 

that both programming and cooking can express intentionality and style.» Para além 

da intencionalidade e estilo associados à dimensão humana, também é de considerar o 

contexto em acontece a programação – que tanto pode ser o de uma grande empresa, 

de uma universidade ou de um grupo clandestino. Tanto o contexto como os meios 

utilizados na escrita contribuem para a definição dos programas. «Whenever code is 

considered, it is worthwhile to investigate how it was written and what material fac-

tors came into play as it was transmitted, shared, and elaborated.» (Montfort et al., 

2013, p. 265) 

Um dos muitos fatores que podem ser discutidos a propósito de software, códi-

go e programação, e que mais interessam a este trabalho, está relacionado com as prá-

ticas de partilha de código e do desenvolvimento em open source.  

Na programação, a partilha ou reutilização de código acontece a partir de bibli-

otecas de código.15 Através da construção de uma biblioteca de sequências utilizadas 

com frequência, um programador pode escrever um programa complexo de forma 

mais eficiente. Em The History of Modern Computing, Paul E. Ceruzzi (2003) explica 

a evolução, desde a acumulação de bibliotecas de sequências ou sub-rotinas,16 que o 

computador pode chamar e associar para resolver um problema específico, até uma 

noção mais geral de uma linguagem de programação de alto nível, com o computador 

a gerar código novo a partir das especificações do programador. 

																																																								
15 «In computer science, a library is a collection of non-volatile resources used by computer programs, 
often to develop software. These may include configuration data, documentation, help data, message 
templates, pre-written code and subroutines, classes, values or type specifications. (…) a library is a 
collection of implementations of behavior, written in terms of a language, that has a well-defined inter-
face by which the behavior is invoked. This means that as long as a higher level program uses a library 
to make system calls, it does not need to be re-written to implement those system calls over and over 
again. In addition, the behavior is provided for reuse by multiple independent programs. A program 
invokes the library-provided behavior via a mechanism of the language.» 
https://en.wikipedia.org/wiki/Library_(computing) (26/05/2016) 
16 «In different programming languages, a subroutine may be called a procedure, a function, a routine, 
a method, or a subprogram.» https://en.wikipedia.org/wiki/Subroutine  (26/05/2016) 
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As sub-rotinas reunidas nas bibliotecas são partes do código dentro da totalida-

de do programa, existem para realizar uma determinada tarefa e são relativamente in-

dependentes do restante código. Uma sub-rotina é muitas vezes codificada de forma a 

poder ser executada várias vezes ou a partir de diferentes locais durante a mesma exe-

cução do programa. Pode ser adaptada para escrever sequências de código mais com-

plexas, e por isso é uma ferramenta que poupa trabalho e tempo na programação e é 

um mecanismo importante na partilha e reutilização de código. (Knuth, 1997, p. 186). 	

Um dos primeiros exemplos de biblioteca comunitária de sub-rotinas é o 

SHARE, de 1955, onde um grupo de utilizadores da IBM  desenvolveu o seu próprio 

repositório para uso partilhado. Mais recentemente o princípio de partilhar código-

fonte acontece em repositórios, como o GitHub ou o SourceForge.17 Também existem 

motores de busca de código fonte, que indexa código de programação e documentação 

a partir de repositórios, como o Black Duck Open Hub.18 De acordo com uma página 

da Wikipédia dedicada ao Open Hub: «As of 15 January 2016, the site lists 669,601 

open source projects, 681,345 source control repositories, 3,848,524 contributors and 

31,688,426,179 lines of code.»19 Os repositórios online de código são muitas vezes 

utilizados em projetos desenvolvidos por múltiplos programadores para utilizar em 

várias versões e para permitir aos programadores o envio de múltiplos blocos de códi-

go de uma forma organizada. 

Richard Stallman (2010) defende que a partilha de software é parte da sua es-

sência e está presente desde o início da história da computação. Mas na realidade coe-

																																																								
17 Na entrada do website do GitHub pode ler-se: «Millions of developers use GitHub to build personal 
projects, support their businesses, and work together on open source technologies.» 
https://github.com/ (13/05/2016) 
O SourceForge tem como frase de apresentação: «Find, Create and Publish Open Source software for 
free»  https://sourceforge.net/  (13/05/2016) 
Conforme Klint Finley (2015) faz notar, a propósito da recente ascensão do GitHub (e da concorrência 
com o SourceForge), o espírito comunitário e a predisposição para a criação e partilha de open source 
software não inibem problemas associados à gestão dos negócios e aos imperativos financeiros. Finley 
(2015) escreveu na Wired: «GitHub’s pending emergence as Silicon Valley’s latest unicorn holds a 
certain irony. The ideals of open source software center on freedom, sharing, and collective benefit – 
the polar opposite of venture capitalists seeking a multibillion-dollar exit. Whatever its stated princi-
ples, GitHub is under immense pressure to be more than just a sustainable business. When profit moti-
ves and community ideals clash, especially in the software world, the end result isn’t always pretty.» 
http://www.wired.com/2015/06/problem-putting-worlds-code-github/ (25/07/2016) 
18 https://www.openhub.net  (29/05/2016) 
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Open_Hub  (29/05/2016) 
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xistem dois modelos opostos de produção, distribuição e utilização do software – o 

open source e o closed source. (Fig. 9.3) 

 

Categorias	de	software	livre	e	não-livre	

 

 
 

											Figura	9.3	–		Adaptado	de	Stallman	(2010,	p.	77).20		

 

Krysa e Sedek (2008) escrevem: «In general terms, under open source condi-

tions, source code is included with a particular software package to allow its viewing 

and further modifications by the user (i.e. source code distributed under the terms of 

licenses such as BSD, GNU/GPL, MIT), whereas a proprietary model of closed source 

prevents its free distribution (and indeed modification) and software is released as 

already compiled binary program (i.e. software distributed under the Microsoft EULA 

(End User License Agreement))»21 

																																																								
20 Diagrama original de Chao-Kuei (Stallman, 2010, p. 77) (Anexo IX.III) 
21 Exemplos citados pelos autores: BSD (Berkeley Software Distribution) http://www.bsd.org/; GPL 
(General Public License) http://www.gnu.org/; GNU/Linux project https://www.kernel.org/; MIT 
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Numa observação mais detalhada, a política open source é bastante complexa, 

e inclui uma distinção entre free software e open source software. Esta distinção foi 

introduzida pelo movimento software livre, iniciado por Stallman,22 para articular as 

diferentes posições ideológicas em relação ao open source23 – com os últimos a evi-

denciar a sua metodologia de desenvolvimento e os primeiros a explorar os aspetos 

éticos e sociais do software livre. Na página da web do sistema operativo GNU24 pode 

ler-se que o software livre respeita a liberdade dos utilizadores e da comunidade. Que-

rendo dizer que os utilizadores têm a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, 

mudar e melhorar o software. Defendem que o software livre é uma questão de liber-

dade, não de preço. E dizem que esta liberdade permite aos utilizadores controlar os 

programas e as funcionalidades dos programas. Acrescentam ainda que o software 

proprietário25 controla os utilizadores, e o responsável pelo seu desenvolvimento con-

trola o programa; e isso faz desse software um instrumento de poder injusto.  

O software e a programação vistos como formas de poder, ou de exercício de 

poder, será assunto do próximo capítulo da tese. Por agora, na finalização deste capí-

tulo, retoma-se Donald Knuth (1997, p. v): logo no prefácio do The Art of Computer 

Programming, faz notar que ao lado dos aspetos técnicos, científicos, sociais e eco-

nómicos, existem os aspetos criativos da programação, sugerindo que escrever um 

programa pode ser uma experiência estética com semelhanças à composição de um 

poema ou de uma música. 

Krysa e Sedek (2008)  exploram um ideia semelhante, atribuindo propriedades 

estéticas ao código fonte, uma vez que este pode ser exibido e visto. Como exemplo, 
																																																																																																																																																															
OpenCourseWare http://ocw.mit.edu/; Microsoft End User License Agreement 
https://support.microsoft.com/en-us/gp/mats_eula. Sobre as licenças open source ver: 
http://www.opensource.org/licenses/  ou  http://www.gnu.org/licenses/license-list.html 
22 Em 1985 Richard Stallman iniciou a Free Software Foundation, uma organização sem fins lucrativos. 
Esta fundação apoia o projeto GNU e estabeleceu a GNU General Public License. 
http://www.fsf.org  (29/05/2016) 
23 Open Source Initiative: https://opensource.org  (29/05/2016) 
24 https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html  (29/05/2016) 
25 «O software proprietário, privativo ou não livre é um software para computadores que é licenciado 
com direitos exclusivos para o produtor. Conforme o local de comercialização do software este pode 
ser abrangido por patentes, direitos de autor assim como limitações para a sua exportação e uso em paí-
ses terceiros. (...) A expressão foi criada em oposição ao conceito de software livre.» 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre  (25/07/2016) 
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citam Geoff Cox (2006, p. 80) numa nota de rodapé: «Describing an example of a mu-

sic application, Geoff Cox said “In this area of software arts practice, programmers 

make music in keeping with the expressive qualities of live performance, by using in-

terpreted scripting languages (such as Perl) and coding in real-time with the source 

code on public display”». Estes autores dizem que, num contexto cultural alargado, é 

possível pensar o código fonte como um modelo para a prática criativa, que encoraja a 

colaboração e o desenvolvimento continuado de trabalho já existente, manipulando, 

recombinando, acrescentando contributos, e relançando-o no domínio público. Guar-

da-se esta observação como um elo de ligação às práticas criativas da cultura da parti-

cipação, e um acréscimo à interpretação proposta nesta tese.  

	

	





 

 

 

 

 

PARTE III . CAPÍTULO 10 . 

O PODER DE PROGRAMAR A PARTICIPAÇÃO 

 

No início do livro Program or Be Programmed, Douglas Rushkoff (2010) 

escreve: «When human beings acquired language, we learned not just how to listen 

but how to speak. When we gained literacy, we learned not just how to read but how 

to write. And as we move into an increasingly digital reality, we must learn not just 

how to use programs but how to make them. (…) Program, or be programmed. 

Choose the former, and you gain access to the control panel of civilization. Choose 

the latter, and it could be the last real choice you get to make.» 

Wendy Chun (2011) também escreve sobre o poder da programação, e o poder 

do programador, se bem que com alguma ironia e uma orientação distinta. Começa 

por reforçar uma separação entre a instrução do código e a execução do código, desta-

cando que apenas a primeira é controlada pelo programador. «This separation is cru-

cial to understanding the power and thrill of programming, in particular the nostalgic 

fantasy of an all-powerful programmer, a sovereign neoliberal subject who magically 

transforms words into things. It is also key to addressing the nagging doubts and frus-

trations experienced by programmers: the sense that we are slaves, rather than mas-

ters, clerks rather than managers – that, because “code is law,” the code, rather than 

the programmer, rules.» (2011, p. 19). A autora cita Joseph Weizenbaum (1976) para 

dizer que o programador não tem como conhecer o caminho das decisões dentro do 

seu próprio programa, muito menos que resultado, intermédio ou final, irá produzir.1 

																																																								
1 «A large program is (...) an intricately connected network of courts of law, that is, of subroutines, to 
which evidence is transmitted by other subroutines. These courts weigh (evaluate) the data given them 
and then transmit their judgments to still other courts. The verdicts rendered by these courts may, in-
deed, often do, involve decisions about what court has “jurisdiction” over the intermediate results then 
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Weizenbaum distingue entre decidir e escolher; enquanto decidir pode ser uma ativi-

dade computacional, algo que pode ser programado, escolher é produto de julgamen-

to, não de cálculo. A capacidade de escolha é humana.	 	 

 O código, enquanto instrução, é uma expressão de um sistema de pensamento 

(de um algoritmo), mas na sua execução há uma ação no mundo, através do hardware. 

Esta observação leva Rob Kitchin e Martin Dodge (2011, p. 43) a afirmar que o soft-

ware precisa de ser teorizado tanto como um produto do mundo, como produtor rela-

cional do mundo. Na perspetiva destes autores o software é escrito por 

programadores, individualmente ou em equipas, em diversos contextos sociais, políti-

cos e económicos. A produção do software desenrola-se, programar é um ato negocia-

do e performativo, e portanto o código é mutável. Assim, o software deve ser 

entendido na sua dimensão atuante no mundo – aumenta, suplementa, medeia e regula 

a vida quotidiana – o software transforma e reconfigura o mundo, abrindo também 

novas possibilidades, mas sem um sentido determinístico. A análise realizada pelos 

autores permitiu-lhes concluir que o software, como agente atuante, está a transformar 

radicalmente o mundo, mas o seu poder é delimitado por uma série de contingências 

que orienta o seu funcionamento no mundo.  

No livro Code/Space, Kitchin e Dodge (2011), defendem a ideia de que a codi-

ficação própria dos sistemas computacionais, está perfeitamente infiltrada no quotidi-

ano das regiões tecnologicamente desenvolvidas, e está a gerar espaços com caracte-

rísticas muito particulares que moldam e definem a vivência humana. As ações do 

software no mundo, e as alterações que nele provocam, são facilmente reconhecíveis – 

desde as relações sociais às económicas, gerando tanto novas formas culturais como 

novas experiências de entretenimento. Kitchin e Dodge colocam o enfoque na análise 

da relação entre espaço(s) e software. Argumentam que nos dias de hoje muitos espa-

ços são produzidos e definidos, na sua essência, por códigos informáticos e dão como 

exemplos as áreas de check-in dos aeroportos ou espaços de acesso público, como jar-

dins e cafés, providos de acessos sem fios à rede, transformados em locais de trabalho 

por utilizadores de computadores portáteis. A formação destes espaços ocorre através 

de um processo que os autores identificam como conversão do espaço, que tanto pode 

																																																																																																																																																															
being manipulated. (...) Program formulation is thus rather more like the creation of a bureaucracy» 
(Weizenbaum, 1976, p. 234) 
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resultar na formação de um espaço codificado, como de um espaço-código. 

«Code/space occurs when software and the spatiality of everyday life become mutual-

ly constituted, that is, produced through one another. Here, spatiality is the product of 

code, and the code exists primarily in order to produce a particular spatiality. In oth-

er words, a dyadic relationship exists between code and spatiality.» (2011, p. 16). Já 

nos espaços codificados, embora o software esteja presente, a sua relação com o espa-

ço não é recíproca. O primeiro aumenta o segundo, pode acrescentar-lhe dimensões, 

mas não é determinante na sua constituição. Esta distinção, proposta e defendida por 

Kitchin e Dodge, abre possibilidades ao entendimento da ação e do poder da progra-

mação, porque demarca territórios onde acontecem manifestações evidentes da inter-

ligação entre a vida em sociedade e a ação da programação informática.2  

Neste quadro, um espaço digital programado, constituído especificamente para 

dar lugar à participação, como os exemplos apresentados no capítulo quatro, surge como 

um espaço-código. Um espaço de encontro entre organizadores/promotores e participan-

tes, que é produzido por código. A relação diádica, identificada por Kitchin e Dodge, 

estabelece-se: o espaço existe pelo código e o código existe para formar o espaço. 

 A noção de conversão do espaço, mencionada acima, refere-se ao espaço, que 

está constantemente num estado indeterminado, sendo operacionalizado por processos 

de conversão. No glossário do livro Kitchin e Dodge definem assim o processo de con-

versão (transduction): «The constant making anew of a domain in reiterative and trans-

formative practices.» (2011, p. 263). A conversão tanto acontece nos espaços-código 

como nos espaços codificados – é este processo que os define. Realçam também que a 

relação entre o software e o espaço não é determinista nem universal – o código não es-

tabelece em definitivo a produção do espaço ou as interações sócio-espaciais, nem a 

programação resulta em todos os espaços e em todos os momentos numa relação perfei-

ta de causa e efeito. Pelo contrário, o modo como o espaço-código sucede é fortuito, 

depende do contexto e das relações estabelecidas. Desenrola-se seguindo múltiplas for-

mas e interações imprevistas, entre as pessoas e entre elas e o código, o que faz com que 

o espaço-código nunca seja construído ou experienciado do mesmo modo.3 

																																																								
2 O conteúdo deste parágrafo foi adaptado de um comentário ao livro Code/Space de Kitchin e Dodge, 
publicado na seção “Leituras” da RCL 43-44: Correia, V. (2012).	
3 Ibidem 
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Esta perspetiva é particularmente interessante quando se quer pensar o espaço-

código no campo das plataformas de comunicação online favoráveis à participação 

criativa. No entender destes autores o código não é determinista; não estabelece em 

definitivo a formação do espaço, e também não determina definitivamente as intera-

ções sócio-espaciais. Ou seja, a base do espaço-código (a plataforma digital) é estabe-

lecida na programação, mas os seus contornos finais ficam em aberto, assim como as 

interações entre os participantes. 	

	 Outro conceito que se destaca no livro de Kitchin e Dodge (2011) é o de ges-

tão automatizada (automated management). A definição dos autores aponta para pro-

cessos tecnológicos automatizados, automáticos e autónomos, que regulam pessoas e 

objetos e funcionam sem supervisão humana. Estes processos também se relacionam 

com o aumento da capacidade de armazenamento e transporte da informação em apa-

relhos cada vez mais pequenos e fazem com que muitos aspetos da vida social e eco-

nómica de hoje sejam em grande parte capturados, processados e governados por 

software, automaticamente ativado.4 

	Wendy Chun (2011, p. 6) também refere as transformações que o software traz 

aos modos de governação dos indivíduos e sociedades. Guiada pelo conceito de go-

vernamentalidade de Michel Foucault,5 vê a governação como uma atividade que tem 

por objetivo moldar, guiar ou alterar a conduta de alguém ou de alguns. Em geral 

abrange atos e instituições que governam, que orientam ou conduzem, mas nesta pers-

petiva, governo e governação não se reduzem ao Estado. Embora a governação possa 

dizer respeito às relações empenhadas no exercício da soberania política, também diz 

respeito às relações entre indivíduos, às relações privadas interpessoais que envolvem 

alguma forma de controlo ou orientação, e às relações dentro de instituições sociais e 

comunidades. Chun argumenta que o processo, referido no capítulo anterior, pelo qual 

o software passou de serviço a produto, coincide e incorpora mudanças maiores, que 

vão ao encontro do que Foucault chamou de governamentalidade. O software como 

produto é uma resposta e um resultado das mudanças nas relações entre sujeitos e 

objetos, e dos desafios trazidos pela computação como uma tecnologia governativa 

neoliberal. 
																																																								
4 Ibidem 
5 O conceito de governamentalidade será retomado na Parte IV da tese, em particular no capítulo doze. 
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A autora fala em soft government, ligando os computadores à governação, não 

ao nível dos conteúdos, nem dos muitos projetos governamentais que são possibilita-

dos pelos computadores e as redes, mas sim ao nível da sua arquitetura e da sua lógi-

ca. Chun defende que os computadores incorporam uma certa lógica de governação, 

ou de orientação, que atravessa as crescentes complexidades do mundo envolvente. 

«By individuating us and also integrating us into a totality, their interfaces offer us a 

form of mapping, of storing files central to our seemingly sovereign–empowered–

subjectivity» (2011, p. 9). Na interação com essas interfaces, a ação do indivíduo é 

mapeada – e porque os computadores são máquinas com algoritmos de aprendizagem 

automática, rasteiam os dados a fim de descobrir padrões subjacentes: «this process 

reveals that our computers are now more profound programmers than their human 

counterparts» (2011, p. 9). 

Falando dos média digitais, Chun diz que governam ao reproduzir «visões pro-

gramadas», que procuram moldar e prever – ou mesmo incorporar – o futuro, com ba-

se em dados que recolhem no presente e recolheram no passado. Mas reforça a 

ambiguidade evidente – se computadores executam de maneiras imprevistas, o futuro 

abre-se ao inesperado. E assim, qualquer visão programada será sempre inadequada, 

dará sempre lugar a um outro futuro. (Chun, 2011, p. 9) (Fig. 10.1) 

 

Visões	Programadas	

 

 

 

											Figura	10.1	–	Visões	programadas,	de	Wendy	Chun	(2011).	
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Kitchin e Dodge também referem o modelo de governamentalidade de Fou-

cault, dizendo que todas as sociedades são organizadas e geridas através de um siste-

ma de governo, que define as interligações entre estruturas, instituições, regras e 

procedimentos de governação. Os autores debruçam-se sobre os modos como o soft-

ware é cada vez mais empregue na criação de oligopticons,6 sistemas com capacida-

des de visão cada vez mais alargadas e dinâmicas, capazes de criar modos de 

governação mais panóticos e de gerar regimes de autodisciplina e disciplina social 

mais eficazes (2011, pp. 84-85). As observações que fazem leva-os a defender que o 

software é adequado à monitorização, gestão e processamento de dados captados, 

acerca das pessoas, dos objetos e das suas interações, e está a conduzir ao novo modo 

de governamentalidade que designam de gestão automatizada. 

 Este novo modo de governação tem a capacidade de remodelar e reordenar as-

petos importantes do tempo e do espaço da vida quotidiana. A ação do código aumen-

ta o poder dos tradicionais sistemas de vigilância, criando sistemas de captura 

automatizados, capazes de ajustar procedimentos, por via de algoritmos que trabalham 

automaticamente e autonomamente. Os autores identificam quatro razões principais 

na afirmação destes processos de gestão automatizada:  

 · A primeira delas aponta para o facto de atualmente a informação poder ser 

recolhida, processada e usada sem intervenção ou autorização humana, por via de al-

goritmos de software.  

 · A segunda está relacionada com a constatação de que o software é cada vez 

mais incorporado nos sistemas e práticas laborais previamente existentes, conduzindo 

e medindo as tarefas realizadas.  

 · A terceira razão refere-se à rápida adoção da lógica e do regime discursivo 

associados à gestão automatizada; é aceite como a ordem natural e dominante, ao 

mesmo tempo desejável, inevitável e de senso comum. Está presente nas práticas de 

governação de todos os domínios significativos da vida de todos os dias – no trabalho, 

nas viagens, no consumo e nas comunicações.  

																																																								
6 Kitchin e Dodge (2011, p. 263) apresentam uma definição de oligopticon no glossário do livro, sobre 
o conceito original de Bruno Latour: «A sociospatial arrangement that renders people and places visi-
ble from fixed positions that have limited viewpoints onto the subject.» 
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 · A última razão apontada refere-se ao desenvolvimento de ideias e conceitos 

que complementam o desenvolvimento do próprio software, do hardware e das tecno-

logias digitais, e também a mudanças na governação, ao nível dos procedimentos e da 

legislação, que interferem no que o software e as tecnologias podem fazer.  

 Ou seja, a capacidade de ação do software não é independente do contexto 

tecnológico, da política económica e das relações sociais. O resultado é que muitos 

aspetos da vida social e económica são agora captados, processados e governados, em 

grande medida pelo software, em nome de agências governamentais, empresas e dos 

próprios indivíduos. (Kitchin e Dodge, 2011, pp. 109-110) 

	Os autores do livro Code/Space defendem o lugar do software enquanto agente 

produtor de novas relações sócio-espaciais. No entanto, quando observam o resultado 

esperado da evolução dos espaços-código e dos processos de gestão automatizada – o 

everyware de Adam Greenfield (2006)7 – mostram preocupação com as implicações 

associadas a sistemas de vigilância total, capazes de armazenar toda a informação re-

colhida, gerando uma sociedade que tudo vê e nada esquece, e com as reações expec-

táveis de resistência por parte de indivíduos e de grupos. Ainda assim, Kitchin e 

Dodge preferem continuar a explorar a programação enquanto procedimento criativo, 

vendo o software como facilitador de novas formas de produção de conhecimento, de 

práticas artísticas e de processos de design inovadores. Os autores fazem notar que 

embora seja importante reconhecer que o software dá origem a alterações nas formas 

de governação, também é importante admitir as suas imensas capacidades produtivas. 

Indo ao encontro da cultura participativa explorada no capítulo sete, defendem que o 

domínio da programação nos média digitais pode trazer mais poder e autonomia ao 

indivíduo enquanto autor, facilita a publicação e a partilha, para além de promover 

novos modelos de participação e organização política. (Fig. 10.2)	 	

 Num capítulo intitulado Software, Creativity and Empowerment, os autores 

escrevem que não têm dúvidas sobre a possibilidade do software trazer mais capaci-

dade de intervenção às pessoas: «It provides them with a powerful medium of work 

and expression that enables them to solve many of their everyday relational pro-

blems.» (Kitchin e Dodge, 2011, p. 133). Se assim não fosse, as pessoas não gastariam 

																																																								
7 Everyware é um conceito atribuído a Adam Greenfield (2006), assente na difusão e ubiquidade do 
software. 
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o seu tempo, a sua energia, as suas aptidões e conhecimentos para usar e desenvolver 

programas codificados. O código é um meio e um catalisador para a invenção, possi-

bilitando novos meios e aplicações que por si próprias facilitam atos criativos. Os au-

tores defendem que o software oferece, a um número cada vez maior de pessoas, um 

conjunto de ferramentas que lhes permite trabalhar e agir de modos diferentes, mais 

convenientes e mais produtivos. Estas ferramentas abrem oportunidades de assumir 

tarefas que antes pareciam impossíveis, fosse por questões de escala, de complexida-

de, de custos ou de separação geográfica. E também trazem novas formas e potencia-

lidades para o entretenimento.  

 

Espaços/código	

 

 
 

											Figura	10.2	–	Espaços/código	de	Rob	Kitchin	e	Martin	Dodge,	2011.		

 

 Por outro lado, o software também regula e controla. «The freedom to partici-

pate and do certain kinds of work only exists if an application’s underlying calculative 

algorithms and communicative protocols are encoded to support such actions.» 

Kitchin e Dodge (2011, p. 133) exemplificam com a manipulação de protocolos e al-

goritmos, por parte de agências governamentais de alguns países, para controlar o 

acesso a determinados conteúdos da Internet.8 Especificamente sobre a Web 2.0, di-

zem que ajuda as pessoas a observar o mundo de novas perspetivas, que ajuda a acres-

																																																								
8 Citam o livro de Jack Goldsmith e Tim Wu (2006), Who Controls the Internet?, e um dos relatórios da 
organização Reporters Sans Frontieres (2008), intitulado Internet Under Surveillance. Este último foi 
atualizado em 2013: Enemies of the Internet – 2013 Report – Special Edition: Surveillance.  
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centar valor à imensidão de dados captados, que proporciona novas possibilidades de 

expressão pública e de organização social. Mas também possibilita a obtenção de da-

dos sobre comportamentos individuais e atividades sociais, por parte de departamen-

tos governamentais e grandes corporações. Há um dilema ético subjacente, entre a 

perceção dos benefícios de revelar informação e o desejo de manter controlo sobre 

dados considerados pessoais. Tal como os autores apontam, este dilema faz parte de 

uma dialética maior entre capacitação (empowerment) e controlo. O estudo que reali-

zaram permite-lhes afirmar que presentemente a maioria das pessoas parece aceitar 

bem a negociação desta dialética, estando dispostas a perder alguma privacidade e 

controlo em troca da possibilidade de participar e aceder a determinados serviços. 

Afirmam ainda que esta aceitação deverá continuar no futuro, progressivamente roti-

neira à medida que as pessoas usam cada vez mais software nas atividades do seu quo-

tidiano. «This trade-off will vary across people, place and context, so that what some 

people are happy to accept others will protest against.» (2011, p. 134) 

	 O código é ao mesmo tempo um agente que regula a sociedade (Lessig, 1999; 

2006) e que fomenta novas formas de criatividade e capacitação (Jenkins, 2006; Ma-

novich, 2013). O software, enquanto meio técnico, é muito explorado nas práticas cri-

ativas de várias profissões, entre elas o design, e abre muito as possibilidades de 

inovar, chegando a novas soluções. Como referem Kitchin e Dodge (2011), também 

constitui um valioso contributo na resolução de pequenas tarefas domésticas, ou de 

trabalho, e abre novas possibilidades nas práticas de consumo; para além de facilitar o 

acesso a uma série de meios de comunicação interpessoal e de distribuição de infor-

mação. Estes autores destacam precisamente a capacidade do software para a produ-

ção de novos média, contribuindo ao mesmo tempo para a capacitação individual, 

através de processos facilitados de auto publicação, de distribuição e partilha, e para a 

criação de novos canais de comunicação, de baixo custo, destinados à organização, ao 

envolvimento ou dissidência políticas. Defendem que o software necessita de ser in-

terpretado como um  tipo especial de meio: «Unlike other conventional creative prod-

ucts such as novels, films or a piece of music, which undoubtedly do discursive work 

in the world, much of the output of coding can itself be used to foster creative arts; 

software is itself a medium for intellectual work and invention.» (2011, p. 112). Ao 
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contrário da linguagem verbal e da escrita convencional, o software é executável e por 

isso é capaz de gerar produtos que por sua vez podem promover atos criativos.  

 Numa perspetiva próxima, Lev Manovich (2013), no livro Software Takes 

Command, também se refere ao software como meio: «As defined by application soft-

ware and experienced by users, a “medium” is a pairing of a particular data struc-

ture and the algorithms for creation, editing and viewing the content stored in this 

structure» (2013, pp. 211-212). Mas o enfoque deste autor é um pouco diferente, le-

vando-o a explorar outros aspetos do tema. Parte da visão do computador como uma 

máquina capaz de simular todos os outros média.9 Diz que um computador não é um 

novo meio, é antes um metamedium: «a combination of existing, new, and yet to be 

invented media»10 (2013, p. 335). Para Manovich, a softwarization, associada à pro-

pagação dos computadores, virtualiza técnicas já existentes e acrescenta outras novas. 

E todas estas técnicas juntas formam o computador metamedium. Como exemplo des-

te processo de apropriação das técnicas tradicionais e criação de técnicas novas, co-

meça por referir o programa de desenho interativo desenvolvido por Ivan Sutherland, 

o Sketchpad, apresentado em 1962, e continua referindo a criação de uma série de 

aplicações de desktop comerciais (software proprietário), destinadas principalmente a 

profissionais de várias áreas criativas (e algumas também ao público em geral): o Au-

toCAD (1982), o Word (1984), o Illustrator (1987), o Director (1987), o Photoshop 

(1989), o After Effects (1993), entre muitos outros.11  

 Para além da distinção acima referida entre técnicas anteriores à era digital e 

técnicas novas, específicas dos meios digitais, Manovich propõe uma separação em 
																																																								
9 Numa entrevista (Connor, 2013) Lev Manovich refere o conceito original de Alan Turing: «Alan Tu-
ring theoretically defined a computer as a machine that can simulate a very large class of other ma-
chines, and it is this simulation ability that is largely responsible for the proliferation of computers in 
modern society.» 
10 Manovich (2013, p. 44) diz ter tomado o sentido dado por Alan Kay ao termo metamedium, quando 
se referia aos computadores e às capacidades dos designados novos média: «These new media use al-
ready existing representational formats as their building blocks, while adding many previously nonex-
istent properties. At the same time, as envisioned by Kay, these media are expandable – that is, users 
themselves should be able to easily add new properties, as well as to invent new media. Accordingly, 
Kay calls computers the first metamedium whose content is “a wide range of already-existing and not-
yet-invented media.” The foundations necessary for the existence of such metamedium were established 
between the 1960s and the late 1970s.»  
11 Manovich (2013, p. 44) refere ainda que, a acompanhar as aplicações para computadores pessoais 
acima referidas, foram em simultâneo criados sistemas mais dispendiosos, destinados especificamente 
às grandes produtoras de televisão e de vídeo, tais como: PaintBox (1981), Harry (1985), Avid (1989) e 
Flame (1992).	
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duas categorias: as técnicas mais generalistas, independentes dos média (por exemplo: 

selecionar, copiar, colar, procurar); e as técnicas específicas dos média, que só funcio-

nam em determinados programas de software (exemplificadas pela alteração do núme-

ro de vértices numa forma 3D ou pelo aumento da amplitude de um som). Cada 

programa ou aplicação, que Manovich designa de software medium, combina aspetos 

das duas categorias de técnicas.  

A seguir a uma primeira fase de invenção e experimentação do computador 

metamedium (décadas de 60 e 70), veio uma fase de comercialização e uso generali-

zado (décadas de 80 e 90).12 Manovich caracteriza a fase atual de hibridização dos 

média (media hybridization) e de profunda remistura (deep remixability).13 As propri-

edades e técnicas únicas dos diferentes média tornam-se elementos de software que 

podem ser combinados de formas anteriormente impossíveis. Esta condição não é 

apenas consequência da codificação digital usada em todos os tipos de média. É antes 

resultado do desenvolvimento gradual das interligações das operações tecnológicas, 

incluindo formatos de ficheiros padronizados, funções de importar e exportar, e proto-

colos de redes.  

Manovich aponta como principal objetivo do livro Software Takes Command, 

entender o software dos média – para além da sua genealogia, está interessado na sua 

caracterização e, principalmente, nos efeitos que tem no mundo. Numa entrevista 

(Connor, 2013) destaca dois tipos de efeitos:   

· o modo como o software de visualização, de gestão e de remistura dos média, 

molda as experiências e as ações realizadas nos média; 
																																																								
12 Caracterização cronológica de Manovich (2013, p.330) 
13 Rob Kitchin e Martin Dodge (2011, pp. 111-112) também se referem à hibridez e à remistura, quan-
do exploram a programação como um processo criativo, capaz de facilitar novas formas de produção de 
conhecimento, novas práticas artísticas e novos processos no design mais inovador: «such as 
“mashups” (ad-hoc combination and hybrid reuse), “modding” (informal user modifications to im-
prove performance), and “remixability” that make new and unexpected forms of expression and play 
possible.» Por sua vez, Illya Szilac (2014b), ao entrevistar Lev Manovich para o The Huffington Post 
(US), coloca assim estes dois conceitos: «Manovich explores “hybridity,” a concept first put forth by 
McLuhan. He suggests that rather than attempt to “divide the extremely diverse media species of soft-
ware culture into a small number of categories (i.e. mediums), we adopt “a model of multiple species 
related via evolutionary development that we can borrow from biology....The key advantages of this 
‘species model’ over a medium model (for analysis) are their large numbers..., their genetic links... and 
the concept of evolution...”. Manovich distinguishes between remix practice, or “multimedia” which 
combines content from discrete media and “deep remix” which takes advantage of the compatibility 
between files generated by different programs to remix the techniques of individual media such as 
painting, collage, and animation.»                                            
http://www.huffingtonpost.com/illya-szilak/software-takes-command_b_4478561.html  
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· o modo como o design do software molda o design dos meios que cria – fa-

zendo com que algumas escolhas de design pareçam naturais e fáceis de executar, e 

outras, mais escondidas, pareçam menos óbvias ou acertadas. 

Este último efeito também é destacado por Kitchin e Dodge (2011); no seu 

ponto de vista, as aplicações mais sofisticadas incluem centenas de ferramentas e fun-

ções, muitas delas com default settings destinados a produzir os resultados mais regu-

lares ou apropriados – seguindo as perspetivas das corporações produtoras (a Adobe, 

por exemplo), através das decisões dos responsáveis pelo desenvolvimento das aplica-

ções, e dos designers envolvidos na sua conceção. De acordo com os autores, muitos 

dos utilizadores não alteram esses default settings e não estão bem cientes de como 

estes parâmetros pré-definidos influenciam o resultado final do seu trabalho. Neste 

sentido dizem que o software pode ser uma força poderosa de homogeneidade, pare-

cendo contrariar os princípios da diversidade criativa. Este é mais um dos fatores que 

demonstram as contradições e a multiplicidade dos efeitos do software nas páticas cri-

ativas. Tanto pode abrir caminho a soluções novas e originais, como restringir a cria-

tividade, uniformizando os produtos finais. 

No final deste capítulo volta-se ao texto do autor citado no início, Douglas 

Rushkoff: «Digital technology is programmed. This makes it biased toward those with 

the capacity to write the code. (…) It is not too difficult or too late to learn the code 

behind the things we use – or at least to understand that there is code behind their in-

terfaces. Otherwise, we are at the mercy of those who do the programming, the people 

paying them, or even the technology itself.» (2010, pp. 193-194)  

A capacidade, ou o poder, de programar as tecnologias digitais, inclui também a 

programação das plataformas online que conduzem a mediação da participação. A 

softwarização da participação pode ser vista e descrita de vários ângulos, entre eles os 

referidos neste capítulo: 

· pela criação de espaços novos (espaços-código), ainda que virtuais, de carac-

terísticas únicas, mas fluídas, e adaptáveis às interações sociais (incluindo as plata-

formas online de participação no design); 

· pela programação de aplicações capazes de fomentar atos criativos (e também 

a participação em atos criativos), incluindo a criação de novos meios de comunicação; 
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· pela modelação dos programas que irão mediar a participação, definindo os 

modos de visualização, de gestão e remistura acessíveis aos sujeitos-utilizadores-

participantes;  

· também pela definição dos default settings desses programas, que tendem a 

favorecer um tipo de resultados em detrimento de outros;  

· pela definição e gestão dos sistemas de recolha dos dados gerados pelas inte-

rações dos sujeitos-utilizadores-participantes; 

. pela definição e gestão da informação disponibilizada pelos programas (apli-

cações, plataformas) destinados à mediação da participação. 

 

A última parte da tese procura estender o entendimento destes poderes dos 

programas e da programação associados aos média digitais, e das respetivas repercus-

sões na cultura da participação. Tanto pela observação da propensão para o controlo, 

como da possibilidade de capacitação e afirmação dos participantes. O ponto de vista 

escolhido, ancorado na obra de Michel Foucault, pode parecer distante, mas as suas 

reflexões sobre formas e relações de poder, de controlo e de formação do sujeito, pa-

recem adequar-se a uma leitura complementar dos temas até aqui investigados. 

 

 

 





	

 

 

 

 

PARTE III . RECAPITULAÇÃO . 

	

Nesta Parte III da tese foi referido o ritmo vertiginoso a que se espalha o soft-

ware, invadindo os sistemas, as infraestruturas e os objetos do quotidiano, e dominan-

do cada vez mais aspetos da esfera privada e da vida em sociedade. É praticamente 

impossível viver sem a intrusão do código – pelo menos nos países considerados de-

senvolvidos. Seja pelos sistemas, as infraestruturas ou os objetos codificados, não há 

como escapar à ubiquidade do software. Esta omnipresença ativa a necessidade de in-

vestigar a sua natureza, ação e consequências. Na Parte II da tese já tinha sido ampla-

mente referida a intromissão das tecnologias da informação e comunicação no 

quotidiano de todos, por via dos novos média e das redes de comunicação. Nesta parte 

o propósito foi observar as descrições da considerada essência destas novas tecnolo-

gias – o software. 

A origem do termo parece estar num artigo de John W. Tukey de 1958, que o 

usou para falar da importância das instruções lógicas e matemáticas das calculadoras 

eletrónicas. Passados dez anos, a afirmação do software como um produto específico, 

com valor próprio, é confirmada pela IBM, ao criar um departamento específico para 

o software, distinto do hardware. Como foi referido no início do capítulo oito, o de-

senvolvimento do software aconteceu por duas vias: a comercial, das grandes corpo-

rações informáticas, e a alternativa, desenvolvida por entusiastas, muitas vezes no 

meio académico, em open source, sem o propósito de obter lucros financeiros imedia-

tos. A dupla via mantém-se até aos dias de hoje, como se pode verificar nas observa-

ções reunidas no capítulo nove, a propósito dos repositórios de código online.  

A primeira menção aos estudos do software está no livro de Lev Manovich, 

The Language of New Media, de 2001. Nele o autor defende a necessidade de avançar 

dos estudos e da teoria dos média, para os estudos e a teoria do software. Outros auto-
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res, veem nos estudos do software uma possibilidade de aprofundar o conhecimento 

dos média digitais (Chun, 2011). A afirmação desta área de investigação foi favoreci-

da pela realização de dois momentos de encontro entre os principais interessados em 

investigar o tema: um workshop em Roterdão, organizado por Matthew Fuller em 

2006, e outro workshop organizado por Manovich em 2008.  

A nova área de investigação é vista como um campo de estudos emergente, in-

terdisciplinar, enquadrável nas designadas humanidades digitais. Reúne métodos e 

teorias das ciências sociais e humanas, com abordagens das ciências e engenharia dos 

computadores. Parece privilegiar as primeiras, mas sem descartar as segundas.  

Nas descrições do software percebe-se as dificuldades dos autores em apresen-

tar uma caracterização precisa do mesmo, muito pela sua forma de atuar, efémera e 

invisível. Mas não faltam observações sobre onde atua no mundo: para além das co-

municações, está em casa, no trabalho, nas compras, nas viagens, nos jogos, nas esco-

las, hospitais, aeroportos, bases militares, laboratórios científicos, nas cidades.  

O software é composto por código – um tipo específico de texto, numa lingua-

gem própria, escrito para operacionalizar uma máquina. Lawrence Lessig (1999; 

2006) explorou o significado de código na computação, comparando-o ao significado 

que assume no direito, e afirma que em ambos os casos «código é lei», e tanto um 

como outro constituem formas de controlo social. Este autor também explora o con-

ceito de remix culture (2008), com aproximações às propostas de cultura da conver-

gência e cultura participativa de Henry Jenkins (2006; 2009), mencionadas no 

capítulo sete. A remix culture de Lessig é igualmente característica da era dos média 

digitais, e é do tipo read/write – ao contrário dos anteriores média read only, associa-

dos ao consumo passivo. Na perspetiva de Lessig, as tecnologias digitais permitem 

uma relação de reciprocidade entre produtor e consumidor e democratizam a produ-

ção. Os produtos dos média digitais, constituídos de código, são particularmente favo-

ráveis ao remix.  

David M. Berry (2008), por sua vez, propôs a criação de uma gramática do có-

digo. As suas explorações levam-no a afirmar que enquanto o código é a forma escri-

ta, o software é a forma de funcionamento processual. A definição do código acontece 

pela ação da programação. E programar, de uma forma genérica, pode ser entendido 
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pela definição de algoritmos. Um conjunto de instruções (uma receita) que conduz à 

resolução de um determinado problema num número finito de passos. O algoritmo 

conduz a computação. (Knuth, 1997)  

Como foi referido no capítulo nove, as práticas de partilha de código e de de-

senvolvimento open source, são um dos fatores mais discutidos em torno do software, 

código e programação, e de maior relevância para este trabalho. A exploração deste 

tema levou ao trabalho desenvolvido por Richard Stallman para a Free Software 

Foundation e para o Projeto GNU. Este autor defende que a partilha de software é par-

te da sua essência, está presente desde o início da história da computação, (como refe-

rido acima a propósito da via comercial e da via alternativa) e é algo que deve ser 

cultivado, tanto pelas metodologias de desenvolvimento, como pelos aspetos éticos e 

sociais associados. 

No último capítulo desta Parte III, o enfoque foi colocado na discussão desses 

aspetos éticos, sociais e políticos associados à programação e ao software. A partir dos 

textos de Wendy Chun, Rob Kitchin e Martin Dodge, chegou-se a Michel Foucault e 

ao seu conceito de governamentalidade. A obra deste autor, fértil em conceitos que 

procuram explicar as relações sociais e, em particular, as relações de poder, será par-

cialmente explorada na próxima parte da tese. No âmbito dos textos dos autores men-

cionados, a governamentalidade surge para sustentar as visões programadas e a 

governação soft (Chun, 2011), a gestão automatizada e os oligopticons dinâmicos 

(Kitchin e Dodge, 2011). São asserções que evidenciam as transformações trazidas 

pelo software aos modos de governação de indivíduos e sociedades. Fica patente a 

tensão entre características de controlo e possibilidades de capacitação – também nas 

práticas criativas. Lev Manovich (2013), na observação do software cultural, identifi-

ca a propensão do design do software para moldar os produtos criados com esse soft-

ware, constituindo uma força de uniformização. O capítulo termina com uma lista das 

capacidades da programação para moldar a participação pelos média digitais. Quase 

todas, tal como estão descritas, podem conduzir a resultados favoráveis ao pleno exer-

cício de uma participação livre, informada e útil – constituindo uma forma de capaci-

tação do participante; mas também podem limitá-la, condicionando as opções de ação 

e a informação mostrada aos participantes – constituindo-se principalmente como uma 

forma de controlo da participação. 
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O principal propósito desta última parte da dissertação é propor uma leitura da 

conjuntura cultural associada aos processos da participação dos dias de hoje – uma 

perspetiva sobre a atual cultura da participação. Depois das referências à participação 

nos processos criativos do design, na Parte I deste trabalho, à cultura participativa es-

treitamente ligada aos média digitais, na Parte II, e às influências das especificidades 

das tecnologias digitais sobre a participação mediada, na Parte III, procura-se agora 

uma leitura mais integradora das manifestações desta forma cultural. As questões re-

correntes associadas ao poder acrescido do indivíduo que participa, bem como as 

questões ligadas ao controlo tecnológico, sugeriram a aproximação à obra de Michel 

Foucault.  Segue-se assim um entendimento de cultura próximo ao de Foucault e pro-

põe-se a interpretação da cultura da participação à luz de alguns dos conceitos chave 

da sua obra.  

Este autor várias vezes definiu o seu trabalho como uma espécie de caixa de 

ferramentas, incentivando outros a usá-la: «I would like my books to be a kind of tool 

box which others can rummage through to find a tool which they can use however 

they wish in their own area (...) I don’t write for an audience, I write for users, not 

readers.»1 Não se trata de um sistema claro e coerente ou de uma metodologia preci-

sa, que seja de aplicação acessível. Ainda assim, muitos autores em estudos diversifi-

cados recorreram e recorrem ao trabalho de Foucault para desenvolver as suas 

propostas de análise. A aplicação das ferramentas de Foucault, na maioria das vezes, 

																																																								
1 Foucault. M. (1994) Prisons et asiles dans le mécanisme du pouvoir (1974). In Dits et Ecrits 
vol.II. Paris: Gallimard, pp. 523-4.  
Citação em inglês: http://www.michel-foucault.com/quote/2004q.html  (01/08/2015) 
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assenta na transferência de ideias concretas sobre momentos históricos específicos 

para outras situações, através de um processo de analogia.2  

De acordo com Clare O’Farrell (2005) o trabalho de Foucault assenta em cinco 

princípios base, que dão origem à formação dos conceitos e dos instrumentos de análi-

se a que recorre ao longo da sua obra.  

· O primeiro deles é o de que é possível produzir e descrever todo o conheci-

mento humano e toda a cultura de uma forma ordenada. No entanto, nenhuma ordem é 

estável e todas as formas de ordem devem ser constantemente questionadas, com o 

intuito de perceber porque é que existem e se devem ser alteradas.  

· O segundo princípio aponta a história como o melhor instrumento para ques-

tionar a ordem vigente. Uma vez que todas as ideias e ações humanas existem no tem-

po, nenhum aspeto da existência humana escapa à história.  

· O terceiro princípio está relacionado com o acesso à verdade, que Foucault vê 

como uma categoria histórica. Na história do ocidente, desde o Iluminismo, o acesso à 

verdade divide-se entre dois opostos: de um lado o método intelectual ou científico, 

defendido por Descartes, do outro a espiritualidade e as experiências-limite, capazes 

de transformar o sujeito. No acesso à verdade Foucault favorece o segundo.  

· O quarto princípio está relacionado com o saber, que é sempre moldado por 

fatores político, sociais e históricos – fatores de poder nas sociedades humanas. Para 

Foucault é essencial examinar as relações entre o saber e os fatores que o produzem e 

limitam.  

· Por fim o quinto princípio, que aponta para a importância da justiça social, 

uma consideração ética essencial que requer constante atenção, análise e ação.  

																																																								
2 «researchers in the area of postcolonial studies might borrow some of the ideas Foucault uses to dis-
cuss the way power operates in Western, more specifically French, history, extrapolating these to dis-
cuss development, humanitarian aid and local resistance in Third World nations (Escobar, 1999). 
Others might use Foucault’s ideas on the disciplining of bodies to discuss institutional and training 
practices in sport (Smith Maguire, 2002) or dance performance (Burt, 2004). Alternately, they might 
transfer ideas from Foucault’s historical discussions concerning the formation of the self in Antiquity 
to an examination of the formation of the nurse as professional (Goopy, 1997). Still others may use a 
combination of Foucault’s discussions on the modern State (based on risk and insurance), the for-
mation of the self, discipline and pastoral power, to discuss road safety and private transport (Packer, 
2003). These kinds of applications do not involve the imposition of an abstract universal or scientific 
template, rather they involve argument by analogy and comparison.» O’Farrell (2005, p. 53) 
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O’Farrell (2005, p. 54) defende que a assimilação destes princípios pode ser o 

aspeto mais marcante na apropriação do trabalho de Foucault: «rather than a method-

ology, it is the adoption of some, if not all of the assumptions that leads to something 

that vaguely resembles an ‘application’ of Foucault’s work.»  

Não há neste estudo a intenção de seguir de uma forma metódica o tipo de aná-

lise histórica adotada por Foucault. No entanto, reconhece-se que existe uma identifi-

cação com os princípios acima descritos e toma-se isso como uma possibilidade de 

aproximação à obra do autor. Procede-se a essa aproximação na expectativa de que 

possa contribuir para a construção de uma perspetiva particular sobre a cultura da par-

ticipação e de que essa perspetiva traga maior amplitude ao entendimento da partici-

pação nos processos do design, inserida no contexto das tecnologias digitais da 

informação e comunicação. 

O capítulo onze propõe uma revisão sintética de alguns aspetos da obra de 

Foucault, que permitem contextualizar noções mais específicas, exploradas nos capí-

tulos seguintes. No capítulo doze, a distinção e sobreposição da sociedade disciplinar 

de Foucault e da sociedade de controlo de Deleuze, com especial atenção a um con-

ceito já referido no capítulo dez – o de governamentalidade. No capítulo treze, a ex-

ploração do conceito de dispositivo na obra de Foucault, principalmente pelas 

interpretações de Gilles Deleuze e Giorgio Agamben, e uma proposta de dispositivo 

da cultura da participação, com destaque para as linhas ou processos de subjetivação.  
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A CULTURA DA PARTICIPAÇÃO À LUZ DE FOUCAULT 

	

Começa-se o capítulo com uma das definições de cultura dadas por Michel 

Foucault: «uma organização hierárquica de valores, acessível a todos, mas que ao 

mesmo tempo dá origem a um mecanismo de seleção e exclusão».1 Assume-se esta 

definição como um ponto de partida para uma interpretação do que pode ser a cultura 

da participação no contexto atual, que, como se verificou na descrição dos modelos 

de classificação no capítulo cinco, envolve uma organização hierárquica de valores, 

pode ser acessível a todos, mas também pode constituir um mecanismo de seleção e 

exclusão.  

Muito do trabalho de Foucault é sobre ordens, sobre a coexistência de diferen-

tes formas de ordem e a contínua transformação histórica dessas ordens e das suas in-

ter-relações.2 Neste âmbito surgem muitas vezes as palavras sistema e estrutura, que 

																																																								
1 Traduzido do inglês: «a hierarchical organisation of values that is accessible to everyone but which 
at the same time gives rise to a mechanism of selection and exclusion» (Foucault, 2005, p. 179). Esta 
definição consta da palestra dada no Collège de France no dia 3 de Fevereiro de 1982, a propósito do 
desenvolvimento da «cultura de si» desde o período helenístico e romano. Nela Foucault declara: «I 
don't want to use the word culture in a sense that is too loose and I will say that we can speak of culture 
on a number of conditions. First, when there is a set of values with a minimum degree of coordination, 
subordination, and hierarchy. We can speak of culture when a second condition is satisfied, which is 
that these values are given both as universal but also as only accessible to a few. A third condition for 
being able to speak of culture is that a number of precise and regular forms of conduct are necessary 
for individuals to be able to reach these values. Even more than this, effort and sacrifice is required. In 
short, to have access to these values you must be able to devote your whole life to them. Finally, the 
fourth condition for being able to talk about culture is that access to these values is conditional upon 
more or less regular techniques and procedures that have been developed, validated, transmitted, and 
taught, and that are also associated with a whole set of notions, concepts, and theories etcetera: with a 
field of knowledge (savoir).»  
2 «A “ordem das coisas” refere-se a uma combinação de instituições, conhecimentos, discursos e práti-
cas que organizam a episteme,* e que tornam algumas coisas e atividades possíveis e explicáveis e ou-
tras coisas impensáveis. A razão, ou a lógica, dessa ordem providencia a fundação para práticas sociais 



CAPÍTULO 11 . 

	238 

Foucault usa de forma diferente dos estruturalistas. O próprio afirma não estar interes-

sado em definir sistemas formais que possam ter aplicação universal. O seu interesse 

está em perceber como é que os vestígios do passado estão organizados, e em analisar a 

fronteira, os limites, onde uma ordem cede, e se transforma noutra ordem. Para o autor 

qualquer ordem existente na cultura, na sociedade e no conhecimento é limitada e há 

sempre alternativas possíveis – nenhum sistema é isento de problemas e nenhuma or-

dem pode ser dada como garantida. É importante desafiar constantemente as ordens 

existentes porque elas tendem a fixar e perpetuar formas de injustiça social e ignorância. 

Para Foucault a história é a ferramenta mais apropriada à análise e ao questio-

namento das ordens existentes e tem também um papel importante na sugestão de pos-

sibilidades de novas ordens. «It is one of my targets to show people that a lot of things 

that are a part of their landscape – that people think are universal – are the result of 

some very precise historical changes. All my analyses are against the idea of univer-

sal necessities in human existence. They show the arbitrariness of institutions and 

show which space of freedom we still enjoy, and how many changes can still be 

made.» (1988, p. 11)3 

A história pode ser usada como uma ferramenta para mostrar os limites de 

qualquer sistema de pensamento, de qualquer prática institucional, e desmontar qual-

quer alegação de verdade universal por parte de qualquer sistema. Como oposição às 

entidades imutáveis, Foucault propõe história, princípios, fins e mudanças constantes. 

A história tem a vantagem de permitir desafiar qualquer alegação de universalidade 

assim que é ela feita, pela simples demonstração de que nada é constante. Mas só é 

possível detetar os padrões das ordens que já tenham ocorrido e não é possível aplicá-

los a eventos futuros. «Este a priori é aquilo que, numa época dada, delimita na expe-

riência um campo de saber possível, define o modo de ser dos objetos que nele sur-

gem, arma o olhar quotidiano de poderes teóricos e define as condições em que é 

																																																																																																																																																															
e sistemas de organização social, sem que fique necessariamente visível.» Traduzido do glossário de 
Danaher, G., Schirato, T., Webb, J. (2000, p. xiv) 
*episteme: «FILOSOFIA em Foucault (filósofo francês, 1926-1984): paradigma comum, numa dada 
época, de todos os saberes humanos, que partilham determinadas características gerais, independente-
mente das suas especificidades». In Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto 
Editora, 2003-2015. http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/episteme   (24/08/2015) 
3  Foucault (1988) Truth, power, self: an interview with Michel Foucault, October 25, 1982. (pp. 9–15). 
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lícito tecer um discurso sobre as coisas reconhecido como verdadeiro.» (Foucault, 

1998, p. 207) 

Conforme Clare O’Farrell (2005) faz notar, Foucault ao longo da sua obra, vai 

ajustando a terminologia que usa, seguindo a evolução do seu pensamento. Da arque-

ologia, onde se insere o histórico a priori, passa para a genealogia,4 os regimes e os 

jogos de verdade, a que se sucede a problematização, na história do pensamento. Mas 

a autora acrescenta o seguinte: «It is important to emphasise, however, that the divisi-

on between these three historical approaches is a highly artificial one, and there is in 

practice a great deal of overlap between all these categories.» (2005, p. 72) Enquanto 

a arqueologia é sobre as condições de possibilidade que dão origem ao saber, a genea-

logia é acerca dos constrangimentos que limitam as ordens do saber. Foucault descre-

ve a genealogia como uma forma de investigação que tem por objetivo ativar o 

conhecimento histórico subjugado, o saber que tenha sido rejeitado pelo conhecimento 

instituído, ou a que não tenha sido dada a devida importância por ser demasiado espe-

cífico ou local. Na prática os processos de investigação da arqueologia e da genealo-

gia empregues por Foucault não são muito diferentes.  

Já nos anos 80, o autor perde o enfoque na genealogia ao interessar-se pela de-

signada história do pensamento: «The history of thought is the analysis of the way an 

unproblematic field of experience, or a set of practices, which were accepted without 

question, which were familiar and “silent”, out of discussion, becomes a problem, 

raises discussion and debate, incites new reactions, and induces a crisis in the previ-

ously silent behavior, habits, practices, and institutions. The history of thought, un-

derstood in this way, is the history of the way people begin to take care of something, 

of the way they become anxious about this or that – for example, about madness, 

about crime, about sex, about themselves, or about truth.»5 Foucault (2001, p. 74). 

Resumidamente, a história do pensamento debruça-se sobre o modo como determina-

																																																								
4 «Foucault intended the term “genealogy” to evoke Nietzsche's genealogy of morals, particularly with 
its suggestion of complex, mundane, inglorious origins – in no way part of any grand scheme of pro-
gressive history. The point of a genealogical analysis is to show that a given system of thought (…) was 
the result of contingent turns of history, not the outcome of rationally inevitable trends.» Gutting (2014) 
http://plato.stanford.edu/entries/foucault/#4.3  (24/08/2015) 
5 Final da segunda palestra, de um conjunto de seis dadas por Foucault na Universidade de Berkeley no 
Outono de 1983. Constituíram o seminário intitulado Discourse and Truth dedicado ao estudo da pala-
vra grega «parrhesia». 
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dos campos da experiência humana tornam-se problemas em momentos específicos da 

história, sobre o modo como as pessoas começam a preocupar-se com determinados 

assuntos em particular.  

Até certo ponto, o trabalho de Foucault pode ser visto como um esforço para 

restabelecer uma forma de verdade, assente na história, ou melhor, assente no trabalho 

constante sobre a história. A verdade, tal como outras categorias na obra deste autor, é 

uma categoria histórica. O reconhecimento da verdade está acessível a qualquer pes-

soa na sua vida quotidiana, a partir de escolhas de ação dentro das especificidades do 

seu contexto histórico, social e cultural. O acesso à verdade acontece pela experiência, 

e a experiência transforma o sujeito. A experiência de Foucault é um evento subjetivo 

que transforma o modo como as pessoas se relacionam com elas próprias, com os ou-

tros e com o ambiente que as circunda. Não é algo que seja em si mesmo verdadeiro 

ou falso, mas está agarrado a uma determinada situação histórica cultural.6 

A verdade de Foucault não tem conteúdo fixo. Mas existem regras históricas e 

culturais específicas sobre como se acede e dissemina a verdade. Só se pode reclamar 

a verdade, dentro de contextos culturais e históricos muito específicos. Qualquer sis-

tema de regras é um sistema finito de restrições e limitações, por isso a verdade é ne-

cessariamente disputada nas lutas pelo exercício do poder. Ainda nos anos 70, 

Foucault começa a ver o saber como resultado dessas lutas pelo exercício do poder; o 

interesse antecede o saber. As estratégias de poder dão origem a afirmações, negações, 

experiências, teorias – todo um jogo de verdade. O autor acaba por desenvolver a 

ideia da articulação entre poder e saber, onde um gera o outro em círculos contínuos. 

Tanto o saber como a verdade existem numa relação essencial com fatores sociais, 

económicos e políticos. (Fig. 11.1) 

Ao longo da sua obra, Foucault faz uma série de asserções sobre a forma como 

os indivíduos modificam o seu próprio comportamento e o dos outros, algo que acon-

tece numa teia complexa de escolhas, ações e constrangimentos. O autor assume que 

as pessoas sempre tentarão exercer poder, procurando modificar as ações alheias, e 

por outro lado sempre oferecerão resistência a essas tentativas. Mas as pessoas tam-

bém procuram modificar o seu próprio comportamento e o modo como experienciam 
																																																								
6 Foucault numa entrevista a Duccio Trombadori, realizada no final de 1978, originalmente na publica-
ção italiana Il Contributo, 4, no. 1 (Jan-Mar, 1980). Inserida em Foucault (2000, pp. 239-297). 
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o mundo, guiando-se por uma ideia do tipo de pessoa que querem ser no contexto so-

cial e histórico em que se inserem. No final Foucault afirma que o indivíduo, ao cons-

tituir-se a si próprio enquanto sujeito das suas próprias ações, usa modelos culturais 

que são propostos, sugeridos ou impostos, pela sociedade e grupo social em que está 

inserido. O eu (self) criado deve muito da sua existência às interações com outras pes-

soas, com a história e a cultura.7  

 

Relação	poder-saber	
 

 

											Figura	11.1	–	Diagrama	poder-saber,	adaptado	de	Juniper	(2007,	p.	280).	(Anexo	XI.I)	

 

A discussão mais detalhada de como as pessoas modificam o seu próprio com-

portamento e experienciam o mundo acontece tardiamente na obra de Foucault (já nos 

anos 80), enquanto os trabalhos de análise de como as pessoas modificam o seu com-

portamento no nível coletivo existem desde a década de 60. Nesses anos, no lugar do 

sujeito, Foucault propunha estruturas anónimas e redes de saber que não tinham ori-

																																																								
7 Foucault numa entrevista de Janeiro de 1984, conduzida por  H. Becker, R. Fornet-Betancourt, e A. 
Gomez-Muller. Originalmente publicada na Concordia: Revista internacional de filosophia 6 (July-
December 1984), pp. 96-116. Inserida em Foucault (1997, pp. 281-301) com o título The Ethics of the 
concern of the self as a practice of freedom. 
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gem na consciência individual. O’Farrell (2005, p. 110) define o sujeito de Foucault 

da seguinte forma: «To define it at the most general level, the “subject” is a philo-

sophical category which describes an entity which is able to choose courses of action. 

One must also distinguish between the subject and the individual, for example Fou-

cault (2000, p. 331) notes that he is interested in a form of power that “transforms 

individuals into subjects”. Here he is using the word subject in two senses: in the 

sense of being controlled by others, and also in the sense of being attached to an iden-

tity through awareness and knowledge of self.»  

Foucault descreve a ética como o tipo de relação que o indivíduo tem consigo 

próprio. A condição essencial para a prática da ética é a liberdade, a possibilidade de 

escolher uma ação em detrimento de outra: «ethics is the considered form that freedom 

takes when it is informed by reflection» (Foucault, 1997, p. 284). O autor apresenta esta 

formulação da escolha individual como uma filosofia otimista. Mesmo nas piores situa-

ções, há sempre a possibilidade de se optar por mudar ou agir de forma diferente, ainda 

que por vezes as opções sejam extremamente limitadas. O facto de se focar muitas ve-

zes na descrição das limitações e injustiças das ações humanas, leva muitos a classificá-

lo de pessimista, mas Foucault justifica-se dizendo que ignorar práticas sociais injustas 

é o mesmo que consenti-las e que se deve ser intolerante com o intolerável.8 

Pode dizer-se que a obra de Foucault contribui e participa da mudança cultural 

dos anos 60. De uma ética baseada na obediência à lei e um sistema de proibições e 

permissões, para uma ética baseada na divisão entre o possível e o impossível. Na vi-

são do autor, assumindo a impossibilidade do ideal existir na história, há sempre al-

guma coisa que pode ser feita, mesmo que não seja fácil fazê-la. O trabalho ético-

político em que as pessoas se devem envolver é contínuo e interminável.9 E é da res-

ponsabilidade de cada um refletir e escolher o que deseja para si em cada momento – 

como quer existir na situação histórica e cultural específica em que se encontra. Assim 

o trabalho ético-político nunca é um trabalho isolado, acontece sempre um contexto 

cultural e histórico específico. As pessoas nascem já pertencendo a um contexto parti-

cular e as ferramentas que usam para fazer escolhas e se modificar são as que existem 

																																																								
8 Foucault (1988, p. 10). Truth, power, self: an interview with Michel Foucault, October 25, 1982. 
9 Foucault (1997, pp. 253–280). On the genealogy of ethics: an overview of work in progress, 1983. 
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nesse contexto. «The important question here, it seems to me, is not whether a culture 

without restraints is possible or even desirable but whether the system of constraints 

in which a society functions leaves individuals the liberty to transform the system.»10 

Numa entrevista de 1980 Foucault diz ver o poder como uma relação em que 

cada um guia o comportamento dos outros, não existindo nenhuma razão para que este 

modo de guiar o comportamento alheio não possa ter no final resultados que sejam 

positivos, valiosos e interessantes.11 Esta entrevista acontece já depois de ter apresen-

tado o, até hoje influente, conceito de governamentalidade, numa das palestras no 

Collège de France em 1978. Pode dizer-se que a questão do poder ganha contornos 

mais definidos na etapa final da sua obra. Em 1982 descreve o poder como uma forma 

de mudar a conduta das pessoas: «a mode of action upon the actions of others».12 Mas 

este poder só pode ser exercido sobre sujeitos livres, que tenham a possibilidade de 

reagir e de assumir comportamentos distintos.13    

           *  

O poder visto como relação é uma das principais e mais complexas noções da 

obra de Foucault e continuará a ser explorada nos próximos capítulos. Por agora dei-

xa-se apenas um apontamento sobre esta observação do autor acerca da possibilidade 

de chegar a resultados positivos, valiosos e interessantes a partir de uma relação de 

poder e sobre as considerações anteriores acerca da liberdade individual e da respon-

sabilidade ético-política. O primeiro juízo feito a propósito de uma relação de poder, 

que está subjacente ao «guiar o comportamento alheio», é um juízo negativo, associa-

do ao constrangimento da liberdade individual, à inibição da vontade do outro. Mas 

como Foucault faz notar, há outros juízos possíveis.  

																																																								
10 Foucault (1997, p. 147). Sexual choice, sexual act, 1982. 
11 Entrevista conduzida por Michael D. Bess em 1980, intitulada Power, Moral Values, and the Intel-
lectual, http://www.michaelbess.org/foucault-interview/  (20/02/2016) 
12 Foucault (2000, p. 341) The subject and power, 1982. 
13 Nas palavras de Foucault (2000, p. 324): «A man who is chained up and beaten is subject to force 
being exerted over him, but if he can be induced to speak, when his ultimate recourse could have been 
to hold his tongue preferring death, then he has been caused to behave in a certain way. His freedom 
has been subjected to power... There is no power without potential refusal or revolt.» Do texto das 
Tanner Lectures: «Omnes et singulatim»: toward a critique of political reason. Stanford University, 
Outubro de 1979.  
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No âmbito da participação no design e nos média, parece inevitável que exista 

algum tipo de exercício de influência (de poder), por parte dos designers, dos progra-

madores e dos profissionais dos média, sobre as escolhas dos participantes. Como foi 

referido na Parte I, os designers, como especialistas e donos do processo, têm o poder 

de programar a participação, de criar opções, de selecionar participantes, de avaliar 

resultados. Também foi referida a posição privilegiada dos proprietários e dos organi-

zadores das redes, dos profissionais dos média, dos designers e dos programadores, 

face às pessoas que utilizam as aplicações e plataformas digitais de comunicação, nas 

partes II e III deste trabalho.  

Submetem-se agora os poderes de todos estes donos e especialistas da participa-

ção pelos média, à definição de cultura de Foucault apontada no início deste capítulo: 

«(1) uma organização hierárquica de valores, (2) acessível a todos, mas que ao mesmo 

tempo (3) dá origem a um mecanismo de seleção e exclusão». Ao transportá-la para a 

ação dos proprietários, dos organizadores, dos designers e dos programadores nestes 

processos de participação, dir-se-ia que estão a contribuir para uma cultura da participa-

ção que, com os seus mecanismos de seleção, sobrepõe uma estrutura de poder à estru-

tura ética da organização dos valores da participação, gerando uma área de exclusão 

(Fig. 11.2). A exploração de algumas das facetas destas relações de poder é um dos 

principais aspetos deste trabalho. Nos capítulos finais continua-se a investigação da obra 

de Foucault com a intenção de aclarar as relações de poder nos processos de participa-

ção pelos média digitais, e procura-se analisar a formação e o sentido desta estrutura de 

poder que parece interferir no acesso à ordem de valores da cultura da participação. 

 

A	cultura	da	participação	à	luz	de	Foucault	

	

	

	

	

	

												Figura	11.2	–	Representação	esquemática	da	cultura	da	participação	à	luz	de	Foucault	
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Neste ponto, retomam-se as primeiras observações deste capítulo, sobre as or-

dens de Foucault, para avançar a possibilidade de olhar para o aumento recente da par-

ticipação pelas tecnologias da informação e comunicação como uma forma de desafio 

às ordens existentes (políticas, sociais, culturais) e por vezes também como uma for-

ma de crítica, ao evidenciar ou procurar retificação para alguma injustiça social.  

Como foi referido acima, o sujeito de Foucault é capaz de escolher cursos de 

ação, para se modificar e para experienciar o mundo. O contexto em que se desenvol-

ve a cultura da participação, mesmo que apenas em parte, parece ser propício a este 

tipo de conduta individual. O acesso facilitado a mais informação pode contribuir para 

a escolha de cursos de ação mais adequados à transformação individual, numa apro-

ximação à «ideia do tipo de pessoa que se quer ser». Como foi anteriormente referido, 

a propósito de muitos projetos e iniciativas que procuram a participação, o contexto 

mais favorável é o da transformação para formas de vida mais atentas e sustentáveis, 

tanto do ponto de vista ambiental, quanto económico e social. Muitos dos envolvidos, 

seja como promotores ou como participantes, são levados a agir porque têm essa ideia 

do tipo de pessoa que querem ser e essa ideia é construída em cima do que conhecem 

do mundo. 

No design, muitos dos projetos abertos à participação de indivíduos não desig-

ners, são projetos de design social, intrinsecamente preocupados com o equilíbrio so-

cial, ou projetos de outras áreas do design, mas com facetas investidas no 

desenvolvimento social – quanto mais não seja pela motivação para melhorar o resul-

tado final através da inclusão de todas as partes interessadas. Nos média, embora mui-

ta da participação esteja associada a iniciativas comerciais, também há muitos 

movimentos ativistas em prol do bem social, sem intuitos lucrativos.  

No entanto, na atualidade a participação pelos média digitais é um fenómeno 

cultural que facilmente se enquadra na ordem social vigente – não é um fenómeno 

predominantemente marginal. Como tal, de acordo com Foucault, não deve escapar a 

um questionamento exaustivo. Neste trabalho a participação é questionada nessa con-

dição de fenómeno regular, embora se reconheça que também pode ter manifestações 

marginais. Os modelos de classificação descritos no capítulo cinco parecem partir do 

pressuposto que é possível, e necessário, organizar ou ordenar a participação dos indi-

víduos não especialistas. Nesse caso é importante reter que nenhuma das ordens pro-
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postas – nos projetos de design, nas aplicações e plataformas digitais – será isenta de 

problemas e qualquer uma requer constante avaliação e recriação.  

A perspetiva aberta de Foucault permite olhar para a produção cultural e cons-

tatar que o mundo real não é um simples reflexo das ideias que se têm sobre ele. Mas 

é possível produzir uma análise que examine em simultâneo a ideia, por exemplo o 

projeto de um objeto novo, e a coisa, o objeto que resulta do projeto. Ou o programa 

para uma nova aplicação de software social, e a utilização que as pessoas dão à apli-

cação. Aquele que projeta ou programa tem determinadas ideias e intenções, mas o 

objeto concretizado pode gerar (re)ações diferentes às inicialmente previstas.14 Na 

programação do software, como foi referido no capítulo dez, também há uma diferen-

ça entre a escrita do código, que contém a expectativa de desencadear um determinado 

desempenho, e a execução do código propriamente dita, em certos aspetos imprevisí-

vel. Especificamente no que toca à participação em projetos de design, na primeira 

parte deste trabalho, foi referida a importância de considerar não só as formas como a 

participação é pensada, como é programada de modo a integrar o projeto, mas também 

de considerar os resultados dessa participação. E é de esperar que os resultados da par-

ticipação não sejam um simples reflexo da participação inicialmente idealizada.  

A história recente da participação no design, descrita na primeira parte, permi-

tiu expor, pelo menos em parte, a importância determinante das relações entre os fato-

res sociais, económicos e políticos na definição das condições de possibilidade da 

participação. Permitiu também entrever o papel destes fatores na definição dos discur-

sos associados à participação no design, na procura da verdade desta participação. 

Mas, independentemente de qual possa ser a verdade de cada momento específico da 

história da participação, importa ver a participação como uma experiência. Uma expe-

riência que, como diz Foucault, tem o potencial de ser transformadora e, eventualmen-

te, poderá mostrar a verdade da participação, ou a verdade do projeto, ou ainda a 

verdade do programa por trás do projeto.  

																																																								
14 Foucault (2000, pp. 349–64) dá o exemplo do arquiteto Jean-Baptiste Godin que concebeu o Familis-
tère, a meio do século XIX, em Guise. Tinha a intenção de melhorar as condições de vida dos trabalha-
dores ao conceber um conjunto de edifícios que integrava a fábrica, a habitação para os trabalhadores e 
famílias, o comércio, a  educação e a recreação. O resultado pretendido era gerar uma comunidade au-
to-suficiente, onde a cooperação, nas palavras de Godin a «simpatia social», seria incentivada. No en-
tanto ninguém podia entrar ou sair sem ser visto, um aspeto que se revelaria opressivo, desde que as 
pessoas tivessem a  predisposição de controlar os movimentos alheios. 
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Num artigo intitulado Technologies of Truth: peeling Foucault’s triangular 

onion, Heikkinen, Silvonen e Simola (1999) propõem uma caracterização da obra de 

Foucault como uma história da verdade. A verdade tratada como objeto de estudo, 

não como objetivo a atingir: «Since he was not a philosopher searching for an “eter-

nal” truth but a historian analysing specific “truths”, bound in time and place, he 

could not have any “theory of truth”, only limited explanations of certain “truths”.» 

(1999, p. 141). Foucault não questiona o que é a verdade, mas sim como se formam as 

verdades. A interpretação destes autores é esquematizada numa figura triangular que 

coloca nos vértices: o sujeito (quem) e as técnicas de si; o saber (o quê) e as técnicas 

de discurso; e o poder (porquê) e as técnicas de governação; ao centro ficam as tecno-

logias da verdade (como). Depois de explorarem as articulações de cada vértice com 

o núcleo central, e com os vértices adjacentes, chegam a um modelo interrogativo que 

permite a um investigador colocar-se no centro do triângulo para procurar a verdade 

de um determinado assunto num determinado momento.  

A partir do centro as perguntas a colocar são estas: «what is the truth that 'can 

and must be thought? What is the field of knowledge in which the truth is produced? 

Who occupies the place of the truth-speaking subject? Why is that truth produced? 

How is the truth produced? What are its technologies? In what way are techniques of 

discourse, of subjectivation and of government related to each other to produce simul-

taneously certain “fields of knowledge, types of normativity and forms of subjectivi-

ty”?» (1999, p. 149). Os autores exemplificam a aplicação do modelo na interrogação 

do sistema educacional finlandês desenvolvido nos anos 70. (1999, p. 150-152)  

No final deste capítulo propõe-se uma adaptação do esquema de Heikkinen, 

Silvonen e Simola para questionar a verdade do design no contexto da atual cultura da 

participação. As perguntas colocadas a partir do centro, são agrupadas pelos três polos  

Sujeito / Saber / Poder (Fig. 11.3). Algumas podem parecer pouco adequadas, distan-

tes do contexto do design, em parte pela terminologia foucauldiana, mas não deixam 

de ser questões pertinentes e com uma articulação e interligações interessantes.  
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«Verdades»	do	design	na	cultura	da	participação	

	

	

	

	

	

	 	
				Figura	11.3	–	Adaptação	do	esquema	de	Heikkinen,	Silvonen	e	Simola	(1999,	p.	152).	(Anexo	XI.III)	

 

Sobre o sujeito (o designer) pergunta-se:  

· o que é que um designer deve perseguir para conseguir ser um bom designer? 

· o que é que um bom designer deve querer saber? 

· como é que um bom designer pode governar e ser governado? 

Sobre o saber (do design vocacionado para a participação) pergunta-se: 

· quem é que pode falar sobre o design e como pode fazê-lo? 

· o que é que deve ser dito sobre o design e como deve ser dito? 

· e o que é que não deve ser dito? 
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Sobre as relações de poder (do designer com os participantes): 

· como é que o designer se liga às relações de força? 

· como é que designers e participantes podem ser individualizados? 

· e como é que podem ser examinados (avaliados)? 

Parece pertinente colocar o designer na posição de sujeito, que se conduz ou 

governa a si próprio (como especialista e dono do projeto), mas que também pode ter 

a responsabilidade de conduzir outros (os participantes) no contexto da participação 

no projetos de design. Como sujeito que escolhe e orienta condutas, o interesse pelo 

saber certo, que lhe permitirá reforçar a sua posição e influência, também parece rele-

vante. 

Do lado do saber, as questões sobre quem pode ou deve falar sobre o design e a 

participação, quem tem autoridade para o fazer, e em que circunstâncias deve fazê-lo, 

o que pode/deve ou não ser dito, são difíceis de responder. Entre os discursos acadé-

micos, mais ou menos fundamentados, os discursos profissionais assentes em experi-

ências mais ou menos relevantes, observações de curiosos pouco informados, 

publicações dos meios de comunicação mais institucionais e de outros menos formais, 

como as redes sociais e a blogosfera, poderá dizer-se que vale quase tudo. Resta a ex-

pectativa de que a relação de constituição mútua entre saber e poder se encarregue de 

produzir uma ordem de valor.  

As questões do poder aproximam-se das do sujeito pela necessidade de indivi-

dualização, de perguntar pelas possibilidades de afirmação de cada participante, e 

também dos designers. Aproximam-se do saber pela necessidade de avaliar, quantifi-

car e qualificar desempenhos, de selecionar os melhores resultados, de assumir as me-

lhores decisões, num processo que conduzirá à ordenação das relações de força.  

Teria interesse fazer uma exploração cuidada deste modelo, na análise de um 

caso concreto de participação num projeto de design, procurando verificar a sua ade-

quação à investigação do design. No entanto não é objetivo deste trabalho fazer esse 

tipo de análise. Avança-se assim para o próximo capítulo, que procura observar as 

descrições de Foucault sobre as relações de poder, e o modo como se refletem na ca-

racterização que faz das sociedades disciplinares; e também como se transformam nas 

sociedades de controlo de Gilles Deleuze, já dominadas pelas tecnologias digitais. 





 

 

 

 

 

 PARTE IV . CAPÍTULO 12 . 

 DA SOCIEDADE DISCIPLINAR À SOCIEDADE DE 

 CONTROLO 

	

 Como anteriormente referido, o poder é um tema central na obra de Foucault. 

Uma das principais características da teoria do poder deste autor é a de que não é uma 

coisa ou uma capacidade que possa ser detida pelo Estado, por uma classe social ou 

por um indivíduo em particular. É antes uma relação entre diferentes indivíduos e 

grupos, e que existe enquanto está a ser exercido. As instituições e governos são ape-

nas a cristalização de formas complexas de relações de poder. O Estado, por exemplo, 

não detém o poder, mas depende de toda uma rede de relações de poder locais e indi-

vidualizadas em que toda a gente está envolvida – é apenas uma configuração das 

múltiplas relações de poder, não é uma coisa universal.  

O poder de Foucault é produtivo, gera determinados tipos de saber e de ordem 

cultural. Ao contrário de outras visões mais tradicionais, Foucault não vê o poder co-

mo capacidade de negar, ou de oprimir classes sociais, indivíduos ou instintos natu-

rais. No entanto, o poder produz determinados comportamentos ao regular as 

atividades quotidianas. O processo é descrito pelo autor como a microfísica do poder 

e o poder capilar: «where power reaches into the very grain of individuals, touches 

their bodies and inserts itself into their actions and attitudes, their discourses, learn-

ing processes and everyday lives».1  

Os diferentes mecanismos do poder produzem diferentes tipos de saber, desti-

nado a investigar e recolher informação sobre as atividades e a existência das pessoas. 

																																																								
1 Foucault (1980, p. 39) Prison talk, (entrevista de J.-J. Brochier, Magazine Littéraire 101, Jun. 1975).  
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Como foi mencionado no capítulo anterior, o saber e o poder realizam-se mutuamente 

e algumas vezes o autor recorre à junção dos dois termos com um hífen: «poder-

saber». Nenhuma forma de saber emerge independentemente de redes complexas de 

poder e o exercício do poder produz determinados tipos de saber. O autor identifica 

diferentes configurações históricas desta relação poder-saber: o poder disciplinar, o 

biopoder, a governamentalidade. 

Foucault coloca o início do poder disciplinar na Europa do fim do século 

XVIII, substituindo o poder soberano.2 Este último é macrofísico, ao contrário do po-

der disciplinar que é microfísico. Nas palavras do autor a disciplina é uma técnica des-

tinada a definir modos de vigiar o indivíduo, de controlar a sua conduta, o seu 

comportamento, as suas aptidões, melhorar os desempenhos, multiplicar as capacida-

des, colocar cada indivíduo onde ele é mais útil. Foucault identifica o desenvolvimen-

to das primeiras técnicas disciplinares na escola e nos campos militares, passando 

depois aos hospitais, fábricas e prisões. São técnicas massificadas para treinar corpos, 

gestos e comportamentos; constituem uma anatomia política destinada a produzir 

corpos dóceis que permitam maximizar a sua utilidade económica e social. As técni-

cas disciplinares relacionam-se com a organização da atividade humana. Primeiro or-

ganizaram-se horários para permitir que grupos de pessoas realizassem as mesmas 

tarefas ou atividades ao mesmo tempo, nas escolas, nas fábricas, nas lojas e oficinas. 

Depois organizaram-se atividades de grupo que requeriam movimentos sincronizados. 

Por fim, foram aperfeiçoados os métodos de treinar o corpo e os gestos. Tudo com o 

intuito de tornar o corpo mais eficiente no desempenho de atividades úteis. 

O ato de examinar ou de avaliar, constitui uma técnica no exercício do poder 

disciplinar. No exame espera-se que os indivíduos reproduzam determinados tipos de 

																																																								
2 Na sociedade disciplinar, desde o fim do século XVIII, os crimes deixaram de ser ofensas contra o rei 
para passarem a ser crimes contra a sociedade em geral. Foucault explica o criminoso como um inimigo 
da sociedade, um indivíduo perigoso, ou até monstruoso, doente e irracional. O sistema legal passa en-
tão a preocupar-se com a avaliação do desvio à norma, convocando psiquiatras, assistentes sociais, edu-
cadores e outros especialistas, para avaliar a (falta de) normalidade do criminoso, e posteriormente 
curá-lo ou reabilitá-lo. Nas palavras de Foucault: «we thus enter the age of what I would call social 
orthopedics. I’m talking about a form of power, a type of society that I term “disciplinary society”, in 
contrast to the penal societies known hitherto.» (2000, p. 57) De acordo com o autor, no sistema judici-
al da sociedade contemporânea, existe conflito entre o modelo que julga os crimes seguindo a lei e ou-
tro modelo que procura o diagnóstico do desvio à norma, num quadro mais próximo do modelo da 
medicina. 
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conhecimento ou comportamentos. O exame permite medir o desempenho do indiví-

duo e compará-lo com o de outros indivíduos. Esta comparação de casos individuali-

zados pode ser usada pelas ciências sociais para gerar conhecimento. É um 

conhecimento com base em dados estatísticos que permitem definir normas. Essas 

normas constituem formas elaboradas de controlar grupos e indivíduos. E uma vez 

detetados os desvios às normas estabelecidas, torna-se possível encontrar soluções.  

Subjacente à sociedade disciplinar está uma utopia de perfeita ordem social, irrealizá-

vel. Como Foucault faz notar, uma sociedade disciplinar não é o mesmo que uma so-

ciedade disciplinada. Há uma resistência contínua à ideologia da perfeita ordem soci-

social, verificável até aos dias de hoje.  

A noção de poder disciplinar dá origem à noção de biopoder e biopolítica. No 

primeiro volume da História da Sexualidade e nas palestras Society Must be Defen-

ded,3 a disciplina torna-se apenas num elemento do biopoder. Enquanto o foco do po-

der disciplinar está na criação e controlo do indivíduo por métodos de treino do corpo 

e do comportamento, o foco do biopoder é o bem-estar, a vida e a morte das popula-

ções. (O’Farrell, 2005, p. 106) 

No final da década de 70, tal como o poder disciplinar tinha perdido protago-

nismo para o biopoder, é a vez deste último dar lugar à ideia de governamentalidade.  

Este termo já foi mencionado no capítulo dez, a propósito da leitura de Wendy Chun 

(2011), sobre programação e visões programadas, e Rob Kitchin e Martin Dodge 

(2011), na proposta da gestão automatizada. Como foi referido, para Foucault o termo 

governo significa as técnicas e os procedimentos que guiam a conduta dos indivíduos. 

Trata-se do governo das crianças, governo das almas e consciências, governo da casa, 

do Estado e de si próprio.4  

Numa entrevista de 1980 Foucault diz que a sociedade contemporânea está a 

atravessar uma crise de governamentalidade.5 As pessoas estão insatisfeitas com as 

várias instituições, práticas e procedimentos que asseguram o governo de uns pelos 

outros e que pretendem guiar a conduta individual. No trabalho subsequente o autor 

																																																								
3 Palestras proferidas entre 1975 e 76 no Collège de France. 
4 Foucault (1997, pp. 81–85). On the government of the living, 1980. 
5 Foucault (2000, pp. 239–297) Interview with Michel Foucault, 1980.  
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interessou-se cada vez mais pelo modo como os indivíduos são governados e se go-

vernam a si próprios, deixando para segundo plano o governo do corpo social e das 

populações. Este último enfoque sobre o governo do sujeito, dá a Foucault oportuni-

dade de explorar mais as noções de ética, liberdade e verdade. 

     * 

Em 1990 Gilles Deleuze publicou um ensaio curto, Post-scriptum sur les socié-

tés de contrôle,6 onde descreve a transformação da sociedade disciplinar de Foucault 

em sociedade de controlo.7 Pode dizer-se que vê a mudança social contemporânea 

como uma passagem histórica das sociedades disciplinares para as sociedades de con-

trolo. Conforme o próprio declara, o termo controlo vem de William S. Burroughs, e a 

corroboração de Paul Virilio.8 Seguindo Foucault, Deleuze diz que as instituições que 

constituem a sociedade disciplinar  – a família, a escola, o hospital, a fábrica, a prisão 

– estão em crise. As instituições que formam a sociedade disciplinar estão a perder a 

capacidade de manter o controlo. As lógicas disciplinares persistem, mas de uma for-

ma fluida, que se espalha por todo o tecido social. Enquanto a sociedade disciplinar 

gera formas fixas para as instituições, a sociedade de controlo é baseada em redes fle-

xíveis e moduladoras. A mudança entre estes dois modelos de sociedade acontece 

também pela sucessiva quebra de obstáculos que limitam a autonomia das instituições. 

O que é interno ou externo às instituições torna-se menos claro e há uma redefinição 

do poder e do campo de ação do poder. 

																																																								
6 Versão original: «Les sociétés de controle», L’Autre journal, 1990. A versão consultada foi a tradução 
para inglês publicada em 1992, «Postscript on the Societies of Control», na revista October, Vol.59, pp. 
3-7.  
7 Comentário de Michael Hardt à frase de Deleuze These are the societies of control, which are in the 
process of replacing disciplinary societies: «This doesn’t mean that discipline is no longer effective, but 
rather that the walls that used to bound or constrain it have come down – and thus that discipline now 
spreads over the entire society. Prison discipline, for example, now effects all of us not just those within 
the prison walls; and military discipline not just those in the barracks. (Think the security regime.) Sim-
ilarly, work discipline spreads outside the factory; you are subject to school discipline throughout your 
life (adult education, job retraining); and so forth. So a good first introduction to our current society of 
control, it seems to me, is to think of it in terms of generalized and overlapping forms of discipline.» 
http://genius.com/Gilles-deleuze-postscript-on-the-societies-of-control-annotated; 
http://genius.com/2063099  (20/08/2015) 
8 «“Control” is the name Burroughs proposes as a term for the new monster, one that Foucault recog-
nizes as our immediate future. Paul Virilio also is continually analyzing the ultrarapid forms of free-
floating control that replaced the old disciplines operating in the time frame of a closed system.» De-
leuze (1992, p. 4)  
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Assim, de acordo com Deleuze, o controlo sucede à disciplina. No entanto, há 

uma época de transição ou passagem – dos dispositivos de fundação social caracterís-

ticos da sociedade disciplinar, que gera sujeitos que produzem, para uma sociedade de 

controlo, que necessita de sujeitos consumidores para se reproduzir. A transição im-

plica uma coexistência entre o que está a deixar de ser atual (a sociedade disciplinar 

dos sujeitos produtores) e o que se está a constituir agora como atual (a sociedade de 

controlo e dos sujeitos consumidores). Os dispositivos da sociedade disciplinar não 

são completamente substituídos pelos da sociedade de controlo; o que acontece é a 

coexistência na rede de poder-saber. Os dispositivos disciplinares continuam a disci-

plinar, mas, ao mesmo tempo, integram novas funções de controlo.  

Alexander R. Galloway (2012) afirma que, para se entender a sociedade de 

controlo de Deleuze, é necessário assimilar uma série de conceitos e assumir uma no-

ção de periodização, próxima à do pensamento de Foucault. É forçoso também reco-

nhecer, pelo menos em parte, A Condição Pós-Moderna de Jean-François Lyotard 

(1989), o Império de Michael Hardt e Antonio Negri (2004) e a Era da Informação de 

Manuel Castells (2002, 2003a, 2003b).9 O que Deleuze está a definir é um período 

cronológico que sucede à idade moderna e ao poder disciplinar, que por sua vez já ti-

nha sucedido ao poder soberano centralizado: «The old societies of sovereignty made 

use of simple machines-levers, pulleys, clocks; but the recent disciplinary societies 

equipped themselves with machines involving energy, with the passive danger of en-

tropy and the active danger of sabotage; the societies of control operate with ma-

chines of a third type, computers, whose passive danger is jamming and whose active 

one is piracy and the introduction of viruses.» (Deleuze, 1992, p. 6) 

Como Galloway (2012) faz notar, este ensaio de Deleuze é um dos poucos tex-

tos em que o autor se refere declaradamente aos computadores. Mas surgem como 

uma praga, não uma panaceia. A cibernética é o novo monstro.10 As toupeiras mone-

																																																								
9 Galloway (2012, p. 516) 
10 Apesar de, como referido acima, Deleuze atribuir a referência ao termo controlo a William S. Bur-
roughs, Galloway (2012, pp. 515-516) encontra raízes mais fundas para justificar o termo: «Deleuze 
credits the term to William Burroughs, but the true source for ‘control’ is no mystery. Follow a thread 
from nineteenth-century thermodynamics and fluid dynamics through statistical mathematics, weather 
prediction and nonlinear systems to terminate in 1948 with Norbert Wiener and his book Cybernetics: 
or Control and Communication in the Animal and the Machine. Then, stemming from Wiener and his 
brethren in the military- industrial research parks, follow the thread that leads through the rest of the 
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tárias das instituições disciplinares, são substituídas pelas serpentes do controlo. Gal-

loway (2012, p. 515) chega a afirmar que a serpente é pior que toupeira. A passagem 

de um animal para o outro, não tem reflexos apenas no sistema social em que se vive, 

mas também nos modos de vida e nas relações com os outros. Enquanto o homem dis-

ciplinar é um produtor descontínuo de energia, o homem do controlo é ondulatório, 

em órbita, numa rede contínua. (Deleuze, 1992, pp. 5-6) 

Deleuze (1992) escreve também sobre a oposição analógico-numérico (no pon-

to dois do ensaio, intitulado Lógica) – explicitando que por numérico não quer dizer 

necessariamente binário. Diz que o analógico corresponde aos espaços disciplinares, 

onde o indivíduo deve sempre começar do zero, mas onde há uma linguagem comum 

(analógica). Por outro lado, os mecanismos de controlo são variações, formam um sis-

tema de geometria variável, uma linguagem numérica. Os espaços disciplinares são 

moldes, enquanto os de controlo são modulações, sujeitos a contínuas alterações. «In 

the societies of control, on the one hand, what is important is no longer either a signa-

ture or a number, but a code: the code is a password, while on the other hand the dis-

ciplinary societies are regulated by watchwords (as much from the point of view of 

integration as from that of resistance). The numerical language of control is made of 

codes that mark access to information, or reject it.» (Deleuze, 1992, p.5) 

Um dos vários textos em que Galloway (2012) se refere a Deleuze inicia com a 

pergunta: «Could it be that Deleuze’s most lasting legacy will consist of 2,300 words 

from 1990? Such a strange little text, his “Postscript on Control Societies”». Ao mar-

car a diferença deste ensaio face à obra anterior de Deleuze, Galloway escreve: «The 

‘Postscript’ reveals a slightly more casual philosopher. It reveals a man more willing 

to comment about the current state of the world and its daily goings-on. Here is a 

thinker who is willing to make a hard and fast historical periodisation.» Galloway diz 

mesmo que a última e principal lição a retirar do ensaio de Deleuze não é sobre o su-

jeito ou sobre a sociedade. É antes sobre periodização e história – seguindo Lyotard e 

Foucault, o que Deleuze quer mostrar é a mudança na história, quer mostrar como tu-

do mudou, como o mundo mudou. Em 1990 vê o mundo dramaticamente diferente, 

quando comparado com o mundo anterior a 1968.	Galloway (2004, p. 4) já tinha es-

																																																																																																																																																															
twentieth century by way of systems theory, cellular automata and chaos theory. So why not call 
Deleuze’s adversary by its true name?: the enemy is cybernetics.»  
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crito antes que, tal como Marx construiu uma teoria económica com base numa análi-

se da produtividade das máquinas fabris, Deleuze evoca o poder produtivo dos com-

putadores para explicar as lógicas sociais e políticas da atualidade. O computador é o 

fator decisivo, impulsionador desta forma de ver a sociedade. 

No mesmo ano em que escreveu o ensaio sobre as sociedades de controlo De-

leuze, numa conversa com Antonio Negri,11 declara: «[Foucault] was actually one of 

the first to say that we’re moving away from disciplinary societies, we’ve already left 

them behind. We’re moving toward control societies that no longer operate by confin-

ing people but through continuous control and instant communication.» (Deleuze, 

1995, p. 174) E continua afirmando que a cada tipo de sociedade corresponde um de-

terminado tipo de máquina – com as máquinas mecânicas simples a corresponder às 

sociedades de soberania, as máquinas termodinâmicas às sociedades disciplinares, as 

máquinas cibernéticas e os computadores às sociedades de controlo. Mas as máquinas 

em si não explicam coisa nenhuma, há que analisar as disposições coletivas, das quais 

as máquinas são apenas uma componente.  

A seguir mostram-se dois quadros de autores diferentes, Sean Sturm e John 

Protevi, que procuram expor as relações entre várias componentes de cada sistema 

social, iniciando na sociedade soberana, até à sociedade de controlo proposta por De-

leuze. Começando pelo quadro de Sturm (2010), que assume como referência princi-

pal o Postscript de Deleuze (1992), isola os três tipos de sociedade (soberana, 

disciplinar, controlo) e procede à caracterização de cada uma delas em cinco parâme-

tros: técnica, tecnologia, instrumentos tecnológicos, estratégia e operações estratégi-

cas. (Fig. 12.1)  

 

 

 

 

																																																								
11 Entrevista com Antonio Negri, Futur Antérieur 1, 1990. Incluída no livro Negotiations, com o título 
Control and Becoming, Deleuze (1995, pp. 169-176). 
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	 	 Organização	Social	proposta	por	Foucault		(e	Deleuze)	

	

Sociedades	 Soberana	 Disciplinar	 Controlo	

Técnica	 Domínio	 Castigo	 Governamentalidade	

Tecnologia	 Mecânica	 Termodinâmica	 Telemática	

Instrumentos		
Tecnológicos	

Alavancas,	roldanas	
Aparelhos	

Motores	eléctricos	
Utensílios	

Interfaces	e	redes	
Aplicações	

Estratégia	 Manipulação	do	corpo	 Modelação	panótica		
da	vida	

Modulação	virtual						
da	memória	

Operações	estratégicas	 Corpo	político	
Povos	
Castas	
Feudo		
Justiça	sumária	

Biopolítica	
Populações	
Classes	
Fábrica	
Absolvição	aparente	

Noo-política12	
Públicos	
Posições	
Corporação	
Adiamento	ilimitado	

	

			Figura	12.1	–	Adaptado	de	Sean	Sturm	(2010)	(Anexo	XII.I)	

 

Mostrando mais divisões da periodização proposta por Foucault, John Protevi 

esquematiza noutro quadro a distribuição do poder social proposta pelo autor, acres-

centando também um último período para a sociedade de controlo de Deleuze. Entre o 

poder soberano e o disciplinar, surge o poder social e antes do controlo, o biopoder. O 

autor do quadro faz notar que «none of the modes of power simply vanish, even when 

they are no longer the dominant form; note also the present overlap of biopower and 

control».13 Os parâmetros da caracterização também são mais numerosos e incluem 

intervalos cronológicos associados aos modos de poder. (Fig. 12.2) 

 

																																																								
12 «“Noopolitics” supplements the biopolitics of the species described by Foucault (…) Against the 
militarization of communication accomplished by new techniques of power, it is possible to think about 
the constitution of such publics as counter-weapons, which work by expressing, inventing and creating 
possible worlds where the moment of resistance (the “no” by which one refuses to watch, listen or be-
lieve) is the starting point for an affirmative activity» Tiziana Terranova (2007, pp. 139-140) 
13 Protevi (s.d.) Foucault Social Power Chart. http://www.protevi.com/john/Foucault/powerchart.pdf 
(08.09.2015) 
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	 	 O	Poder	Social	de	acordo	com	Foucault	

	

Época	de		>	
florescimento	

1650-1789	 1780-1820	 1820-1968	 1950-presente	 1980-presente	

Modo	de		
poder	

Soberano	 Social	 Disciplina	 Biopoder	 Controlo	
(Deleuze)	

Teoria	do		
poder	

Jurídica	 Ideológica	
(Iluminista)	

Microfísica	 Governamen-
talidade	

Neoliberal	

Ator		
primordial	

Rei	 Jurista	 Especialista	 Sujeito	 Empreendedor	

Alvo		
primordial	

Corpos	 Almas,	direitos	 Capacidades	
produtivas	

Vidas:	indivídu-
os,	população	

Capital	pessoal	

Método		
primordial	

Dor	 Sinais	 Treino	 Inquérito,		
confissão	

Diagnóstico,	pes-
quisa	de	mercado	

Prática		
primordial	

Cerimónia	 Representação	 Exercício,	
exame	

Normalização,	
gestão	de	risco	

Terapia,	inves-
timento	

Forma	mais	
intensa	

Tortura	 Castigo	 Panopticismo	 Sexualidade	 Farmaco-
genética	

Resultado		
pretendido	

Obediência	 Comunhão	 Docilidade	 Autocontrolo	 Retorno	do	
investimento	

Forma	de		
saber	

Livro	da	lei	 Ensaio		
filosófico	

Dossier	 Manual	de	
estatística	

Gráfico	de	
preços	

Ciência		
privilegiada	

Jurisprudência	 Psicologia		
filosófica	

Ciências	
humanas	

Economia		
política	

Micro-
economia	

Controlo		
económico	

Impostos		
simples	

Trabalho		
público	

Multa,	prémio	 Assistência	
social,	seguro	

Dívida	(pública	
e	das	famílias)	

	

			Figura	12.2	–	Adaptado	de	Foucault	social	power	chart,	John	Protevi	(s.d.)	(Anexo	XII.II)	

	

Neste quadro Protevi procura delimitar no tempo os modos de poder, com da-

tas de início e término – não das manifestações dessas formas de poder, mas dos perí-

odos considerados dominantes. E marca o fim do domínio da sociedade disciplinar em 

1968. Considerando as observações de Foucault, de Deleuze, e também de outros au-

tores que comentaram o tema (Hardt e Negri, 2004; Galloway, 2012), essa data pode 

parecer algo prematura, mas de facto coincide com o desenvolvimento das tecnologias 
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telemáticas associadas à sociedade de controlo. Ainda assim, parece acertado conside-

rar os resquícios evidentes das formas disciplinares no tempo atual e admitir que con-

tinuam a determinar normas e procedimentos.  

Olhando às duas colunas que incluem o tempo presente, e também a do poder 

disciplinar, ao quadro anterior de Strum (2010), e aos textos e anotações feitas no ca-

pítulo, encontra-se um conjunto de referências úteis ao entendimento da atual cultura 

da participação, certamente sujeita a (e resultado de) muitas influências contraditórias:  

· É então uma cultura que convive com as instituições ainda presas à rigidez do 

poder disciplinar, mas também com a fluidez e permeabilidade das redes flexíveis e 

moduladoras da sociedade do controlo.  

· É uma cultura que lida com o poder capilar, microfísico, mas também com a 

crise da governamentalidade assinalada por Foucault, com a insatisfação das pessoas 

face às instituições e procedimentos que asseguram o governo de uns pelos outros.  

· É uma cultura que ainda admite especialistas, mas que tem como foco princi-

pal o sujeito, cada vez menos um corpo dócil, destinado à maximização da sua utili-

dade económica e social, e mais um sujeito que se governa a si próprio, que pode ser 

empreendedor e investir (n)o seu capital pessoal. 

· É uma cultura que coexiste com os preceitos do treino e do exame (princi-

palmente na educação), próprios da sociedade disciplinar, mas também mostra resis-

tência à ideologia da perfeita ordem social, aceitando ou até valorizando os desvios às 

normas.  

· É uma cultura que conhece as toupeiras e as serpentes, os chavões da lingua-

gem analógica e as palavras-chave da linguagem digital, as máquinas termodinâmicas 

e as máquinas cibernéticas. 

· É uma cultura que parece viver nas interfaces e redes, submetida à modulação 

da memória própria das aplicações da tecnologia telemática, mas também suporta a 

modelação panótica, que pode ter passado de uma forma disciplinar a uma forma de 

controlo, pelos processos de gestão automatizada, identificados por Kitchin e Dodge 

(capítulo dez). 
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· É também uma cultura inserida num contexto neoliberal, que cresce simulta-

neamente à sombra e à revelia das grandes corporações, que está sujeita ao controlo 

contínuo e à comunicação instantânea. 

Prosseguindo o objetivo de compor uma interpretação da atual cultura da parti-

cipação, o próximo capítulo refere-se ao conceito de dispositivo, associado às defini-

ções das formas de organização social e das relações de poder. É a partir deste 

conceito, inicialmente proposto por Foucault, mas desenvolvido por Gilles Deleuze 

(1996) e Giorgio Agamben (2009), que se compõem os últimos pontos interpretativos 

desta tese. 

 

	





 

 

 

 

 

PARTE IV . CAPÍTULO 13 . 

O DISPOSITIVO DA CULTURA DA PARTICIPAÇÃO 

	

Foucault recorre à história para explorar a experiência humana e as interações 

sociais, e mostra que a situação atual resulta das ações e decisões tomadas por muitas 

pessoas ao longo do tempo. Logo as ações e decisões tomadas por muitas pessoas ho-

je, produzem alterações, com mais ou menos impacto, imediato ou futuro. Há na sua 

obra um papel ético e político, porque assume a pretensão de ter uma função liberta-

dora ao questionar as relações de poder. A genealogia, que nos anos 70 substituiu a 

arqueologia, está efetivamente focada nas questões do poder. É neste período que sur-

ge a noção de dispositivo. Este termo é um dos mais discutidos da obra de Foucault, 

pelo significado que assume e pelo lugar proeminente que ocupa, representando um 

momento de mudança importante no pensamento do autor.1 

Apesar da sua relevância na obra de Foucault, não é um conceito que em si 

mesmo tenha sido explorado nos textos do autor. A definição mais completa de dispo-

sitivo está numa entrevista de 1977.2 Nas palavras de Foucault, um dispositivo é um 

																																																								
1 Também é discutido por questões trazidas pela tradução inglesa para apparatus. Jeffrey Bussolini 
(2010) é um de vários autores e tradutores que explora os problemas desta tradução, referindo-se prin-
cipalmente à utilização do termo por Foucault nas palestras dadas no Collège de France (que têm vindo 
a ser publicadas nos últimos anos), e aos artigos de Gilles Deleuze e de Giorgio Agamben, originalmen-
te intitulados respetivamente “Qu’est-ce qu’un dispositif?” e “Che cos’è un dispositivo?”. A distinção 
entre appareil/apparato/apparatus e dispositif/dispositivo/dispositive é tida como importante, tanto pela 
etimologia das palavras, como pelo uso diferenciado dado pelos autores. A propósito da escolha da 
palavra apparatus na tradução inglesa do texto de Agamben, Bussolini (2010, p. 85) diz o seguinte: 
«Although Agamben’s essay contains extensive etymological and conceptual treatment of the specificity 
of the dispositive, he suggested the English translation “apparatus”, due in part to earlier renderings 
and an important etymological tie with Kafka’s “Apparat”».	
2 Numa mesa redonda com Alain Grosrichard, Gerard Wajeman, Jaques-Alain Miller, Guy Le Gaufey, 
Dominique Celas, Gerad Miller, Catherine Millot, Jocelyne Livi e Judith Miller. Incluída em Foucault 
(1980, pp. 194-228), com o título The Confession of the Flesh. 
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conjunto heterogéneo de elementos, que inclui «discursos, instituições, formas arqui-

tectónicas, decisões reguladoras, leis, medidas administrativas, afirmações científicas, 

proposições filosóficas, morais e filantrópicas – em suma, tanto o que é dito como o 

que não é dito. (...) O dispositivo em si mesmo é o sistema de relações que se pode 

estabelecer entre estes elementos.»3 O autor diz ter como objetivo identificar o tipo de 

conexões que podem existir entre estes elementos heterogéneos, afirmando que as po-

sições e funções dos elementos, discursivos ou não discursivos, estão sujeitas a altera-

ções, modificam-se. Acrescenta ainda que um dispositivo é uma formação que, num 

determinado momento da história, responde a uma necessidade urgente, ou seja, tem 

uma função estratégica. 

Na formação de um dispositivo Foucault identifica dois momentos importan-

tes. O primeiro deles refere-se à influência determinante do objetivo estratégico. Num 

segundo momento o dispositivo constitui-se e perdura, desde que inclua um duplo 

processo: de sobredeterminação funcional e de realização estratégica. Este duplo 

processo refere-se aos efeitos (positivos ou negativos, intencionais ou acidentais) que, 

pela ressonância ou contradição com outros efeitos, conduzem a reajustes entre os 

elementos heterogéneos e os objetivos estratégicos. A natureza de um dispositivo é 

essencialmente estratégica, existe na manipulação de relações de força – procurando 

direcionar, utilizar, bloquear, estabilizar essas relações. Num dispositivo há relações 

de poder, ligadas a aspectos de saber, no processo de mútua constituição referido no 

capítulo onze. «This is what the apparatus consists in: strategies of relations of forces 

supporting, and supported by, types of knowledge». (Foucault, 1980, p. 196) 

Foucault vê também no conceito de dispositivo uma resposta ao impasse da 

episteme, tal como o tinha deixado no livro As Palavras e as Coisas (1998). Diz que o 

dispositivo é mais geral que a episteme, especificando-a como um dispositivo apenas 

discursivo, e reforçando a heterogeneidade do dispositivo no todo, que é tanto discur-

sivo como não discursivo. Como diz Sandro Chignola (2014, p. 7), para Foucault «um 

dispositivo não é apenas a ordem epistémica que esgota o dizível ou exprimível de 

uma era, mas a relação de força dos saberes e que se alimenta dos saberes».  

     

																																																								
3 Tradução livre a partir de (Foucault, 1980, p. 194). 
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Gilles Deleuze escreveu sobre a noção de dispositivo no pensamento de Fou-

cault, num texto de 1989,4 intitulado precisamente O que é um dispositivo?, e Giorgio 

Agamben retomou o tema e o título num ensaio publicado em 2006.5 Parte do interes-

se deste conceito, conforme fica claro em ambos os textos, é que pode funcionar como 

uma chave interpretativa da obra de Foucault, com repercussões nas teorias da história 

e do poder, e nas bases ontológicas nietzschianas do seu pensamento. Deleuze (1996, 

p. 83) começa o seu texto com esta definição de dispositivo: «É antes de mais uma 

meada, um conjunto multilinear, composto por linhas de natureza diferente. E, no dis-

positivo, as linhas não delimitam ou envolvem sistemas homogéneos por sua própria 

conta, como o objecto, o sujeito, a linguagem, etc., mas seguem direções, traçam pro-

cessos que estão sempre em desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam uma 

das outras. Qualquer linha pode ser quebrada – está sujeita a variações de direcção – e 

pode ser bifurcada, em forma de forquilha – está submetida a derivações. Os objetos 

visíveis, os enunciados formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos numa determi-

nada posição, são como que vectores ou tensores. Por isso, as três grandes instâncias 

que Foucault vai sucessivamente distinguir, Saber, Poder e Subjectividade, não possu-

em contornos definidos de uma vez por todas; são antes cadeias de variáveis que se 

destacam uma das outras.»  

Deleuze, que vê o pensamento de Foucault como um tipo de cartografia, apon-

ta primeiro as duas dimensões mais evidentes dos dispositivos: as linhas de visibilida-

de e as linhas de enunciação. A propósito da primeira dimensão Maria Teresa Cruz 

(2012, p. 64) faz notar «Todo o dispositivo supõe de facto, na acepção foucauldiana, 

um dado do regime de visibilidade, literalmente em evidência, por exemplo, na análise 

que Foucault faz do modelo de vigilância do “panóptico”. Apesar de Foucault ter fre-

quentado sobretudo arquivos discursivos e analisado preferencialmente regimes de 

																																																								
4 O texto publicado em 1989 resulta de uma apresentação de Deleuze num colóquio internacional dedi-
cado à filosofia de Michel Foucault realizado no início de 1988. Michel Foucault, philosophe: Rencon-
tre internationale, Paris 9, 10, 11 janvier 1988. (1989). Paris: Seuil. Neste trabalho foi consultada a 
tradução portuguesa no livro de 1996, O Mistério de Ariana, Lisboa: Vega. 
5 A primeira edição do texto em italiano Che cos’è un dispositivo? é de 2006, sendo que para este traba-
lho foi consultada uma edição inglesa de 2009 inserida no livro What is an Apparatus and Other Essays 
da Stanford University Press. Uma primeira versão do ensaio foi apresentada na Universidade Federal 
de Santa Catarina, numa das conferências dadas por Giorgio Agamben no Brasil em Setembro de 2005. 
O autor cedeu o texto da conferência em italiano, que foi traduzido para o n.º 5 da revista Outra Tra-
vessia: A exceção e o excesso – Agamben & Bataille. 
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enunciação e de práticas, estão em causa, em toda a formação dispositiva, como diz 

Deleuze, determinados “regimes de luz” e a composição de “linhas de visibilidade”.»  

Deleuze (1996, p. 85) identifica ainda uma terceira dimensão dos dispositivos 

de Foucault, as linhas de força: «Dir-se-ia que elas vão de um ponto singular a outro, 

nas linhas de luz e nas linhas de enunciação; de algum modo, elas “rectificam” as cur-

vas dessas linhas, tiram tangentes, cobrem os trajectos de uma linha a outra linha, es-

tabelecem o vaivém entre o ver e o dizer». Estas linhas de força atravessam todo o 

dispositivo e estão enredadas entre si. São compostas com o saber, constituindo a di-

mensão do poder.  

As últimas linhas dos dispositivos de Foucault são as linhas de subjetivação. 

Deleuze (1996, pp. 86-87) diz que surgem de uma crise no pensamento do autor, tra-

zida pelos limites e pela aparente intransponibilidade das linhas de força. A superação 

destas linhas de força pressupõe um processo, «uma produção de subjectividade num 

dispositivo: ela (a linha de subjectivação) está pra se fazer, na medida em que o dispo-

sitivo o deixe ou torne possível. É uma linha de fuga.» Deleuze pergunta ainda se es-

tas linhas de subjetivação não serão os limites do dispositivo, marcando a passagem 

para outro dispositivo, constituindo-se também como linhas de fratura.6  

Agamben, no final do seu ensaio, também se foca na questão da subjetivação. 

Mas o seu ponto de partida é um resumo em três pontos da definição de dispositivo 

dada por Foucault, na referida entrevista de 1977:7  

«a. It is a heterogeneous set that includes virtually anything, linguistic and 

nonlinguistic, under the same heading: discourses, institutions, buildings, laws, police 

measures, philosophical propositions, and so on. The apparatus itself is the network 

that is established between these elements.  
b. The apparatus always has a concrete strategic function and is always locat-

ed in a power relation.  

c. As such, it appears at the intersection of power relations and relations of 

knowledge.»8 (Agamben, 2009, pp. 2-3)  
																																																								
6 Deleuze (1996, p. 89): «Os dispositivos têm por componentes linhas de visibilidade, linhas de enunci-
ação, linhas de força, linhas de subjectivação, linhas de brecha, de fissura, de fractura, que se entrecru-
zam e se misturam, acabando umas por dar noutras, ou suscitar outras, por meio de variações ou mesmo 
mutações de agenciamento.» 
7	Foucault (1980, pp. 194-228) The Confession of the Flesh.	
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Depois de estabelecer o significado de dispositivo para Foucault nestes três 

pontos, Agamben (2009, p. 14) propõe situar o termo noutro contexto: «Further ex-

panding the already large class of Foucauldian apparatuses, I shall call an apparatus 

literally anything that has in some way the capacity to capture, orient, determine, in-

tercept, model, control, or secure the gestures, behaviors, opinions, or discourses of 

living beings.» Propõe também uma divisão geral entre duas grandes classes: a dos 

seres vivos (ou substâncias) e a dos dispositivos, que constantemente captura os seres 

vivos. Entre as duas classes forma-se assim uma terceira classe, a dos sujeitos (Fig. 

13.1). O sujeito de Agamben resulta da relação e da luta entre seres vivos e dispositi-

vos. Conforme faz notar, as substâncias (seres vivos) e os sujeitos parecem sobrepor-

se. Mas é uma sobreposição quanto muito parcial, uma vez que a mesma substância, o 

mesmo indivíduo, pode ser objeto de múltiplos processos de subjetivação.9  

 

A	classe	dos	sujeitos	de	Agamben	

 

 
. 

											Figura	13.1	–	Formação	dos	sujeitos	a	partir	dos	dispositivos,	Agamben	(2009)	

 

																																																																																																																																																															
8 «1) É um conjunto heterogéneo, que inclui virtualmente qualquer coisa, linguístico e não-linguístico 
no mesmo título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de segurança, proposições filosóficas 
etc. O dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses elementos. 2) O dispositivo tem 
sempre uma função estratégica concreta e se inscreve sempre em uma relação de poder. 3) É algo de 
geral (um reseau, uma "rede") porque inclui em si a episteme, que para Foucault e aquilo que em uma 
certa sociedade permite distinguir o que é aceito como um enunciado científico daquilo que não é cien-
tífico.» Agamben, G. (2005) O que é um dispositivo?. Outra travessia: revista de literatura, n.º5. Flo-
rianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina. pp 9-16. 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/article/view/12576/11743  (02/08/2015)	
9 Agamben (2009, pp. 14-15) dá os exemplos: «the user of cellular phones, the web surfer, the writer 
of stories, the tango aficionado, the anti-globalization activist, and so on and so forth.»  
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Atualmente não há na vida dos indivíduos momentos livres de dispositivos. O 

que há é a sua presença constante, modelando, contaminando ou controlando a vida de 

cada um. Mas o autor faz notar que os dispositivos não são acidente ou obra do acaso, 

são antes parte do processo que fez humanos dos animais classificados como homo 

sapiens. Depois de explicar este processo como uma forma de divisão, que separou os 

seres vivos de si mesmos e da sua relação imediata com a natureza, Agamben aponta a 

profusão de dispositivos como uma forma de anular o comportamento animal de que 

os humanos foram separados. «At the root of each apparatus lies an all-too-human 

desire for hapiness. The capture and subjectification of this desire in a separate sphe-

re contitutes the specific power of the apparatus.» (2009, p. 17) 

A propósito do confronto com os dispositivos, Agamben introduz a noção de 

profanação, que toma do direito e da religião romanas. O sentido dado ao termo é o 

de retirar o carácter sagrado ou religioso, e restituir ao uso e à propriedade dos ho-

mens. «Profanation is the counter-apparatus that restores to common use what sacri-

fice had separated and divided.» (2009, p. 19). Mas a seguir faz notar que os 

dispositivos modernos são difíceis de profanar, e retoma Foucault para explicar que 

qualquer dispositivo implica um processo da subjetivação. Se isso não acontecer, não 

funciona como dispositivo de governação e reduz-se a um exercício de violência. 

«Foucault has demonstrated how, in a disciplinary society, apparatuses aim to create 

– through a series of practices, discourses, and bodies of knowledge – docile, yet free, 

bodies that assume their identity and their “freedom” as subjects in the very process 

of their desubjectification. Apparatus, then, is first of all a machine that produces sub-

jectifications, and only as such is it also a machine of governance.» (Agamben, 2009, 

pp. 19-20)  

De acordo com Agamben, no capitalismo vigente os dispositivos definem-se 

por atuar menos na produção do sujeito e mais como um processo de dessubjetivação, 

incapaz de originar uma verdadeira composição do sujeito. Neste cenário as socieda-

des contemporâneas apresentam-se inertes, atravessadas por processos massivos de 

dessubjetivação, sem que aconteça a necessária subjetivação. Esta constatação leva 

Agamben a apontar a urgência do problema da profanação dos dispositivos, como 

forma de restituir o que foi capturado e dividido. O ensaio termina com a observação 

de que este é um problema que não poderá ser devidamente explorado enquanto os 
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interessados não forem capazes de intervir nos seus próprios processos de subjetiva-

ção e nos dispositivos. 

Volta-se a Deleuze (1996, pp. 92-93), para um último apontamento sobre a 

constituição da atualidade de um dispositivo e a subjetivação: «Pertencemos a disposi-

tivos e neles agimos. À novidade de um dispositivo em relação aos que o precedem 

chamamos actualidade do dispositivo. O novo é o actual. O actual não é o que somos, 

mas aquilo em que nos vamos tornando, aquilo que somos em devir, quer dizer, o Ou-

tro, o nosso devir-outro. É necessário distinguir, em todo o dispositivo, o que somos 

(o que não seremos mais), e aquilo que somos em devir: a parte da história e a parte 

do actual. A história é o arquivo, é o desenho do que somos e deixamos de ser, en-

quanto o actual é o esboço daquilo em que vamos nos tornando. Sendo que a história e 

o arquivo são o que nos separa ainda de nós próprios, e o actual é esse Outro com o 

qual coincidimos desde já.» 

         * 

O conceito de dispositivo proposto por Foucault, para além de constituir um 

objeto de estudo para muitos outros autores para além de Deleuze e Agamben, tam-

bém tem sido utilizado como uma ferramenta de análise e interpretação. Como referi-

do na introdução desta Parte IV da dissertação, o próprio autor instigou esse tipo de 

apropriação da sua obra, ao afirmar que via os seus textos como uma espécie de caixa 

de ferramentas, onde outros poderiam encontrar uma ferramenta específica para apli-

car livremente, como considerassem mais adequado, no desenvolvimento do seu pró-

prio trabalho.  

A análise que Mirko Tobias Schafer (2011) faz da cultura participativa no livro 

Bastard Culture! inclui a dado momento a aplicação deste conceito de Foucault. Ape-

lidado de ferramenta teórica, é utilizado na definição de um dispositivo da cultura 

participativa. Schafer começa por se referir à definição inicial de dispositivo apresen-

tada por Foucault na entrevista de 1977 (citada na primeira página deste capítulo e no 

ponto a. da citação de Agamben), para afirmar que: «In spite of the differences, one 

can say that a dispositif describes formations of various participants.» (Schafer, 2011, 

p.16)  
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Schafer refere a utilidade deste conceito nos estudos dos média porque permite 

considerar o contexto institucional, económico e social. E, no caso do estudo realiza-

do, permite incluir também a participação. «It offers the possibility of understanding 

the “in-between” as the capacity of action, the transformations and transactions 

between the various aspects of “the said and the unsaid”.» (Schafer, 2011, p. 16). Ob-

servar a participação, nas várias formas que assume nos média digitais, seguindo o 

conceito de dispositivo, significa descrever uma variedade de formações de diferentes 

relações entre três domínios: o dos discursos (populares, eruditos, burocráticos, le-

gais...), o da tecnologia (características base e design) e o do uso social que as pessoas 

dão aos média (o que os utilizadores realmente fazem com as novas tecnologias da 

comunicação). Seguindo a proposta de Schafer, que a defende como uma perspetiva 

macro, discursos, tecnologia e uso social estão interligados, influenciam-se mutua-

mente e transformam o significado da participação – e também o significado das tec-

nologias relacionadas, o seu enquadramento sociopolítico e a respetiva regula-

mentação legal. (Fig. 13.2) 

Fica claro que para Schafer (2011) o estudo da cultura participativa não deve 

ser reduzido apenas à atividade das pessoas envolvidas. Os processos das máquinas 

utilizadas, incluindo as rotinas do software, também contribuem para a realização da 

participação. «The hybrid quality features of information systems assign participatory 

agency to software design and generate many of the unfolding activities as the result 

of collective interactions between machines and users.» (2011, p. 12). As proprieda-

des específicas da tecnologia podem estimular ou suprimir certas utilizações, e assim 

influenciar o uso social que lhes é dado. Estas propriedades tanto condicionam o de-

sign como a apropriação pelos utilizadores. Do ponto de vista de Schafer a tecnologia 

não deve ser tratada como algo neutro. 

Ao propor o dispositivo da cultura participativa Schafer (2011, p. 14) caracteri-

za-o como um discurso complexo composto de vários fatores: 

· uma retórica que defende o progresso social pelo avanço tecnológico; 

· uma crítica cultural que exige a reconfiguração das relações de poder; 

· as qualidades das tecnologias envolvidas; 

· como essas qualidades são usadas no design e na apropriação pelo utilizador; 

· as dinâmicas sociopolíticas relacionadas com a utilização das tecnologias. 
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O	dispositivo	da	cultura	participativa	

 

 
 

											Figura	13.2	–	Adaptado	de	Schafer	(2011,	p.	16).	(Anexo	XIII.	II)	

 

Esta caracterização da cultura participativa vai ao encontro das observações re-

unidas nesta dissertação, desde os discursos optimistas vindos do design e dos média 

digitais, que veem nas novas tecnologias potencial para a transformação social, aos 

discursos críticos, que procuram desmontar os interesses globais, corporativos e insti-

tucionais, por trás da aparente abertura dos média digitais. Também se observou as 

características específicas das tecnologias digitais que impulsionam e sustentam esta 

cultura participativa e ficou claro que, tal como Schafer apontou, a tecnologia não é de 

modo algum neutra, e afeta os processos de participação. As propriedades tecnológi-

cas são fatores que condicionam o que se faz das tecnologias e com as tecnologias – 

para usar a terminologia de Deleuze, as tecnologias são moduladoras das ações, tanto 

do design e da programação, como dos utilizadores.  

Voltando às considerações de Foucault, Deleuze e Agamben sobre o conceito 

de dispositivo, aponta-se aqui a interpretação do dispositivo da cultura da participa-

ção proposta nesta tese. Este dispositivo é antes de mais uma relação estratégica entre 

elementos heterogéneos – discursos formais e informais, instituições oficiais e oficio-
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sas, espaços físicos e virtuais, regulamentos, licenças e protocolos, proposições cientí-

ficas, filosóficas, morais. É também uma meada, composta por linhas de natureza di-

versa. Como disse Deleuze, estas linhas não definem sistemas homogéneos, são linhas 

divergentes, que traçam processos desequilibrados. Estão sujeitas a variações de dire-

ção e podem sofrer derivações. 

Deleuze (1996) distinguiu os diferentes tipos de linhas que encontrou nos dis-

positivos de Foucault. São a seguir descritos do ponto de vista do dispositivo da cultu-

ra da participação: 

· as linhas de enunciação estão nas apresentações de projetos que incluam a 

participação, nas agendas de reuniões com as partes interessadas, nos enunciados de 

iniciativas políticas participativas, nos convites à participação, nos texto de abaixo-

assinado, de manifestos, etc.; 

· as linhas de visibilidade são assumidas na divulgação pelos média, em mail-

linglists, RSS feeds, hashtags, mensagens nas redes sociais (posts no Facebook, tweets 

no Twitter, vídeos no Youtube, fotografias no Instagram); 

· as linhas de força estão nas limitações, tensões e intenções subjacentes a 

qualquer iniciativa, convite ou predisposição à participação, vindos de corporações, 

instituições, grupos, comunidades ou indivíduos; 

· as linhas de subjetivação, que são também linhas de fuga, e eventualmente, 

linhas de fratura, onde um dispositivo acaba e dá lugar a outro dispositivo, poderão 

definir-se em todas as situações de participação significativa, capaz de criar alternati-

vas positivas, com implementação assegurada. 

A questão da subjetivação também é referida por Agamben, quando expande a 

noção de dispositivo para: «qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de 

capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as 

condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes.» (Agamben, 2005, p. 13) Este 

autor define os dispositivos como captores, deixando para os seres viventes o papel de 

capturados. Nos processos de captura forma-se o sujeito; mas o mesmo indivíduo é 

capturado por dispositivos distintos, que o transformam num sujeito multifacetado 

(com uma profissão, crente de uma religião, praticante de um desporto,...) Neste cená-

rio o dispositivo da cultura da participação apresenta-se como apenas mais um dispo-



. O DISPOSITIVO DA CULTURA DA PARTICIPAÇÃO 

	 273 

sitivo entre os muitos que contribuem para a formação do sujeito. Como dispositivo, a 

cultura da participação parece deter essa capacidade de capturar as pessoas, e de certo 

modo orientá-las nos processos de participação, modelando e controlando os gestos, 

as condutas, as opiniões e os discursos dos participantes. Mas Agamben acrescenta 

ainda que os atuais dispositivos, derivados do capitalismo, não são eficientes na for-

mação do sujeito e funcionam mais num processo de dessubjetivação – deixando o 

sujeito descomposto, fragmentado. É neste contexto de fragmentação do sujeito que 

este autor introduz a necessidade de profanação dos dispositivos. Afirma que os dis-

positivos atuais são difíceis de profanar, mas defende que essa profanação tem de 

acontecer, para devolver os processos de subjetivação aos próprios sujeitos. 

No fim deste último capítulo da tese deixa-se ainda uma pergunta para a con-

clusão: poderá o dispositivo da cultura da participação conter linhas de fratura que lhe 

permitam funcionar à margem do capitalismo dominante e constituir ou incluir algu-

ma forma de intervenção sobre os processos de subjetivação, reabilitando-os e devol-

vendo-os aos sujeitos? Conseguirá profanar a inércia das sociedades contemporâneas? 

 





	

 

 

 

 

 

PARTE IV . RECAPITULAÇÃO . 

	

Nesta Parte IV da dissertação procurou-se estabelecer uma perspetiva sobre a 

cultura da participação com referência a determinados aspetos da obra de Michel Fou-

cault. Perante a extensão da obra, a profusão de conceitos, e a multiplicidade de inter-

pretações propostas pelos muitos estudiosos de Foucault, optou-se por tentar, no 

capítulo inicial, uma aproximação mais generalizada e contextualizante à obra do au-

tor, e concretizar, nos dois capítulos seguintes, a observação de aspetos mais específi-

cos, que pareceram particularmente relevantes à construção de uma proposta de 

interpretação da atual cultura da participação.  

Assim o capítulo onze deu continuidade ao texto de introdução desta parte IV, 

explorando, de uma forma resumida, os cinco princípios base que Clare O’Farrell 

(2005) encontra na obra de Foucault, e que giram em torno da ordem, da história, da 

verdade, do poder, e da ética. Sem qualquer intenção de compor uma síntese da evolu-

ção do trabalho do autor, referiram-se as bases dos anos 60, para chegar aos conceitos 

e formulações dos últimos anos da década de 70, até ao final da vida de Foucault. As-

sim estabeleceu-se a passagem da arqueologia, à genealogia e depois à história do 

pensamento. Referiu-se também a evolução na abordagem à constituição do sujeito, à 

relação poder-saber, às noções de ética e de verdade. 

A última parte do capítulo procurou anotar as formas como os aspetos focados 

da obra de Foucault podem ressoar nas vertentes da cultura da participação exploradas 

nas partes anteriores da dissertação. Inclui um destaque final para um jogo de verdade, 

um modelo constituído por três autores finlandeses que veem a obra de Foucault como 

uma história da formação da verdade. O modelo foi adaptado à interrogação da ver-

dade do design no contexto da cultura da participação. 
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O capítulo doze procurou uma aproximação às questões e relações de poder a 

partir do ponto de vista de Foucault, com o acréscimo da proposta de Gilles Deleuze 

da sociedade de controlo. Retomou-se a relação poder-saber e a evolução do poder 

disciplinar para o biopoder, e depois para a governamentalidade – um conceito referi-

do no capítulo dez da Parte III, a propósito das explorações dos estudos do software e 

dos poderes da programação.  

Deleuze retoma o trabalho de Foucault para identificar a configuração da nova 

sociedade de controlo. Não o faz de uma forma exaustiva, mas é bastante incisivo no 

curto texto que escreveu acerca do tema, o Post-scriptum sur les sociétés de controle. 

São os computadores e as tecnologias da informação e comunicação que permitem a 

sobreposição do controlo à disciplina. Não há uma ruptura do tipo de sociedade disci-

plinar para o de controlo – o que há é uma coexistência entre características de um ti-

po e outro, supostamente com uma tendência para o crescente predomínio do controlo 

sobre a disciplina. As comparações entre as duas formas sociais tem sido explorada 

por vários autores, e usualmente incluem uma faceta tecnológica – com a termodinâ-

mica e os motores elétricos do lado disciplinar, e a telemática, os computadores e as 

redes do lado do controlo.  

O último capítulo da dissertação procurou no conceito de dispositivo mais uma 

oportunidade de estender a interpretação da cultura da participação. É um termo que 

surge em vários momentos importantes da obra de Foucault, desde a década de 70, 

mas como muitos fazem notar, Foucault demonstrou pouco interesse em explicar deta-

lhadamente o que queria dizer com a palavra dispositivo. Há no entanto uma entrevis-

ta de 1977, em mesa redonda com um conjunto de historiadores, onde Foucault, 

quando interrogado sobre o tema, oferece uma explicação que pode ser considerada 

esclarecedora. Para além desse breve esclarecimento do próprio autor, neste capítulo 

foram revistos dois textos intitulados O que é um dispositivo? – o primeiro de Deleuze 

(1996) e o segundo de Giorgio Agamben (2009). Ambos constituem acréscimos im-

portantes à definição de dispositivo dada por Foucault e revelam a dimensão e o peso 

do conceito. O texto de Deleuze parece ficar mais preso ao pensamento de Foucault – 

foi originalmente escrito para uma apresentação num colóquio dedicado à filosofia 

foucauldiana, organizado após a sua morte, pela Association pour le centre Michel 

Foucault (1988). Já o texto de Agamben estende a noção de dispositivo, problemati-
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zando-o e acrescentando-lhe complexidade. Os dois textos, mais ainda o segundo, 

atribuem particular relevância à noção de subjetivação e aos processos de formação do 

sujeito.  

Depois de explorar uma proposta de dispositivo da cultura participativa de 

Mirko Tobias Schafer (2011), assente na leitura de Foucault, no final do capítulo pro-

curou-se estabelecer a aproximação inicialmente sugerida entre as noções de disposi-

tivo de Foucault, Deleuze e Agamben e a caracterização do dispositivo da cultura da 

participação. O fim do capítulo, em forma de pergunta, deixa antever uma conclusão 

nada resolutiva para esta tese. Termina com uma interrogação sobre a possibilidade do 

dispositivo da cultura da participação conter linhas de fratura que lhe permitam existir 

e agir, ainda que parcialmente, à margem do sistema dominante e profanar a inércia 

da sociedade contemporânea. É com esta pergunta em mente que se passa às conside-

rações finais da dissertação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	





 

 
 

 

  

 Conclusão 
 

 Como anunciado na introdução da tese, o trabalho realizado procurou reunir 

elementos diversificados dos discursos associados à cultura da participação permitida 

pelos média digitais. Partiu-se da observação do primeiro enfoque identificado, o de-

sign. (Fig. 14.1) Confirmou-se o interesse desta disciplina pela participação, tanto nos 

discursos mais teóricos, como nas alterações já descritas nas práticas profissionais, e 

também nas intenções e expectativas declaradas para o futuro próximo. Parece haver 

concordância sobre a valorização da participação, se bem que com algumas hesitações 

na sua descrição. A participação nos projetos de design recorrendo a ferramentas digi-

tais criadas especificamente para o efeito, como as plataformas exemplificadas no ca-

pítulo quatro, ainda não é comum, mas as infraestruturas tecnológicas já permitem 

essa forma de participação. Como foi mencionado, a plataforma finlandesa Owela é 

construída a partir do WordPress, um sistema de gestão de conteúdos open source 

muito popular, demonstrando que o patamar de desenvolvimento tecnológico atual 

oferece meios adequados à multiplicação deste tipo de aplicações. 

Das descrições da cultura da participação associada aos média digitais, há si-

nais claros de que muitas pessoas já utilizam as tecnologias da informação e comuni-

cação para ampliar as suas possibilidades de agir e de criar, e parecem estar 

disponíveis para participar em processos colaborativos. Mas, como foi referido, as 

tecnologias digitais não constituem meios neutros. A programação dos média, no du-

plo sentido da palavra programação – estabelecer um plano e dar forma através de có-

digo –, traz às plataformas de mediação da participação, uma série de questões 

acumuladas que interfere na definição dos modos de participação. 
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A	participação	no	design	na	era	dos	média	digitais	

 

 
 

											Figura	14.1	–	Influências	discursivas	sobre	a	participação	no	design	

 

Na conclusão deste trabalho retomam-se as perguntas colocadas na introdução 

do mesmo, sobre a participação e o design, os média digitais e a programação dos mé-

dia. Porque foram orientando as explorações realizadas ao longo dos capítulos, permi-

tem ordenar as observações finais desta dissertação. Volta-se assim a cada uma delas, 

apontando agora as respostas possíveis no contexto do estudo desenvolvido. 

As primeiras questões chegaram do próprio design. Perante a verificação da 

existência de uma cultura generalizada da participação, sustentada pela expansão mas-

siva dos média digitais, que parece ter características capazes de facilitar e  influenciar 

positivamente a predisposição para a participação no design, foi necessário averiguar, 

não só como são recebidas essas condições e influências, mas também quais são os 

indícios da predisposição do design para a participação. As primeiras perguntas colo-

cadas foram estas: 
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a) Em que termos são caracterizados o design e as preocupações do design na 

atualidade?  

b) Há lugar para a discussão da participação?  

c) Qual é a história da participação no design?  

d) Que expressão assume a discussão da participação nos dias de hoje? 

Viu-se que o design atual é fértil em problemas e preocupações (internos), e 

enfrenta muitos desafios exigentes, deparando-se com obstáculos difíceis de transpor 

(externos). Os problemas e as preocupações no âmbito da disciplina distribuem-se por 

diferentes aspetos, desde as bases de sustentação teórica (que podem não ser suficien-

temente sólidas ou as mais adequadas às exigências e complexidade crescente dos 

projetos), às propostas metodológicas (que acabam por se revelar falíveis e por vezes 

desajustadas a situações novas ou inesperadas), passando às práticas profissionais 

(sempre em evolução e em conflito entre convenção e inovação, às vezes também en-

tre valores e resultados económicos e financeiros). Os maiores desafios e obstáculos 

do mundo material, quando olhados de uma perspetiva global, parecem gigantescos e 

avassaladores. A recuperação do equilíbrio ambiental, e a perseguição da sustentabili-

dade económica e social, preenchem o grande quadro dos desafios colocados ao de-

sign. E apesar da realidade quotidiana do design e dos seus projetos ter quase sempre 

uma dimensão comedida (pelo menos quando comparada com os grandes problemas) 

– muitas vezes de incidência local, com áreas de influência mais ou menos contidas – 

o enquadramento maior não desaparece, e parece marcar o rumo de evolução da disci-

plina, dos discursos, das práticas e também do ensino do design. 

A predisposição para incluir nos projetos a participação de outros que não os 

próprios designers, principalmente os utilizadores, é um fator frequentemente conside-

rado e mencionado nos textos que se referem à condição atual do design. Como foi 

referido, o protagonismo do designer como criador único parece estar em declínio, e o 

diffuse design identificado por Ezio Manzini (2015) parece estar a ganhar terreno. Po-

de dizer-se que é uma noção que encontra paralelismos na definição da Web 2.0, nos 

aspetos criativos e contributivos da cultura participativa, seguindo a perspetiva otimis-

ta de Henry Jenkins (2006; 2009), e na passagem da relação produção-consumo ao 

produsage de Axel Bruns (2008).  
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A história da participação no design poderia ser descrita de diversas formas, 

mas as referências deste trabalho colocam o seu início na Escandinávia, no começo 

dos anos 70, num contexto que reúne reivindicações políticas e a inserção de tecnolo-

gias informáticas em situações laborais. Este começo fez com que a abordagem do 

design participativo tivesse desde logo iniciado em estreita ligação com as tecnologias 

da informação e comunicação. No entanto, a partir do momento em que computadores 

e redes invadem todos os domínios da vida quotidiana (nos países ditos desenvolvi-

dos), e as tecnologias informáticas são integradas nos processos criativos do design, 

todas as fronteiras se desmoronam e a definição da participação no design assume 

contornos menos restritos. Nos últimos anos é corrente falar-se em colaboração no 

design ou em co-design. Alguns autores (Sanders, 2013; Fuad-Luke, 2009) procuram 

articular estas designações do design, chegando a propor a inclusão da forma partici-

pativa dentro do enquadramento mais alargado, o do co-design. Mas no design parti-

cipativo há um aspeto marcadamente político que o distingue, desde as suas origens, 

embora nem sempre seja valorizado nos dias de hoje. Alguns defendem essa vertente 

política e reclamam a importância de a manter e cultivar, enquanto outros veem-na 

como um impedimento ou dificuldade no desenvolvimento de projetos de carácter 

comercial. Como pontos assentes podem destacar-se os princípios de que o design 

participativo de hoje pode ser aplicado a qualquer área de intervenção do design; pode 

ser explorado em várias etapas do processo criativo; pode envolver não só utilizado-

res, mas também outras partes interessadas no produto final; e que há lugar para inter-

venções significativas dos participantes, incluindo a oportunidade de contribuir para a 

tomada de decisões importantes à definição do resultado final do projeto. 

Parte dos temas de discussão da participação no design estão associados às tec-

nologias da informação, não só porque estão presentes desde o seu início, e durante 

algum tempo o design participativo referiu-se exclusivamente às questões e aos méto-

dos de participação na definição de produtos das tecnologias da informação; mas tam-

bém porque atualmente os meios de comunicação digitais surgem como uma 

possibilidade de promover a participação em vários tipos de projetos de design, am-

pliando e facilitando as hipóteses de incluir todas as partes interessada nos processos 

criativos. As tecnologias da informação e comunicação afirmam-se como um meio 

para a participação no design.  
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O segundo grupo de questões colocadas neste trabalho procurou apontar o cer-

ne e as circunstâncias da formação da cultura da participação associada aos média di-

gitais:  

e) Como é que a participação é, ou pode ser, descrita?  

f) Quais são os parâmetros usados na sua caracterização?  

g) Como é que são descritas as circunstâncias do surgimento da cultura da 

participação?  

h) Em que termos é definida a cultura participativa no contexto dos média    

digitais? 

Os elementos reunidos no início da segunda parte da tese permitiram observar 

alguns dos modelos usados na caracterização dos processos de participação. Tendem a 

considerar a existência de níveis de intensidade ou amplitude da participação, procu-

rando ordená-los e qualificá-los, colocando no topo as situações em que os participan-

tes têm mais oportunidades de se fazer ouvir e de tomar decisões. Este é um fator que 

concorda com as observações reunidas no capítulo três a propósito da participação nos 

projetos de design – os projetos no topo da escala da participação são aqueles que in-

cluem mais representantes de utilizadores e outras partes interessadas, em mais etapas 

dos projeto, e com mais oportunidades de influenciar o resultado final do projeto, 

principalmente pela apresentação de soluções criativas, pela seleção de propostas a 

desenvolver e pela avaliação final de resultados. Os níveis inferiores de participação 

são desvalorizados pela sua superficialidade e motivações menos válidas. A conside-

ração das expectativas e dos objetivos de todos os envolvidos, não só dos participan-

tes, mas também dos promotores da participação, é outro fator relevante na 

caracterização dos processos participativos. Assim como o reconhecimento da com-

plexidade da organização de cada processo participativo, envolvendo a coordenação 

de pessoas, meios, disponibilidades e fases de desenvolvimento – deixando claro que 

a valorização das particularidades de cada caso específico, dificulta a fixação de pro-

cedimentos na organização dos processos. 

Quanto às circunstâncias do surgimento, ou formação, da cultura da participa-

ção, sem querer recuar na história, pode dizer-se que está entretecida com a afirmação 

dos computadores e das redes, com a expansão das tecnologias da informação e co-
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municação e a constituição da era dos média digitais. O advento de uma cultura da 

participação não é desligável do que designamos como a era da sociedade da informa-

ção e do conhecimento, organizada em rede, dominada pelos média digitais. Este con-

texto tem sido amplamente debatido, e ainda antes da sua completa implementação, já 

muitos o anteviam e problematizavam. O debate, contudo, tende a produzir questões e 

argumentos, que se repetem e banalizam, por vezes arrumados em polos opostos: de 

um lado o digital esmaga o humano, do outro lado salva-o. Mas entre os limites há 

uma imensidão de questões, muitas já identificadas e discutidas, e outras ainda por 

encontrar. A organização social em redes de comunicação e partilha de informação é o 

fator que mais significativamente impulsiona a cultura da participação, tal como é 

apresentada neste trabalho – uma participação mediada pelos computadores (PCs, ta-

blets, smartphones e outros gadgets) e pelas redes (a Internet, a WWW, as intranets, 

as redes sociais). 

A cultura participativa, de acordo com Henry Jenkins (2006; 2009), é definida 

no contexto da convergência dos média tradicionais com os novos média digitais. O 

autor atribui-lhe um conjunto de características benéficas à afirmação e capacitação 

dos participantes. Entre elas estão o favorecimento da expressão artística e do envol-

vimento cívico, incluindo o suporte à criação e à partilha da criação com outros; a 

formação de ligações sociais, com o sentido de pertença a um grupo ou comunidade, 

que possibilita a orientação informal de iniciantes por pessoas mais experientes; e 

também a valorização dos contributos próprios e das opiniões do grupo. No contexto 

específico dos meios de comunicação digitais a cultura participativa tem por base a 

possibilidade de qualquer pessoa poder produzir conteúdos e colocá-los online. A fi-

gura do espectador ou consumidor passivo dos média dá lugar à figura, mais proativa, 

do participante, desviando algum poder e controlo das grandes produtoras dos média. 

Esta caracterização é também a da cultura remix de Lawrence Lessig (2008): uma cul-

tura read/write, em oposição aos média tradicionais, read only. Para este autor os mé-

dia digitais permitem uma relação de reciprocidade entre produtor e consumidor, 

democratizando a produção dos média.  

A análise da discussão dos aspetos políticos da cultura da participação no con-

texto dos média (Carpentier, 2011), permite uma aproximação à teoria democrática, e 

à democracia participativa (Pateman, 1970; 2012). A dimensão maximalista da parti-
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cipação democrática é aquela que mais se aproxima da cultura participativa: na procu-

ra de um equilíbrio entre controlo e participação, maximiza a última; é multidirecional 

e heterogénea, permitindo diferentes formas de participação; e nesta conjuntura os 

média assumem a vertente política como uma dimensão social a ter em consideração. 

O terceiro núcleo de perguntas surgiu para procurar esclarecimentos sobre as 

especificidades e as possibilidades das tecnologias que sustentam os média digitais. 

Reconhecendo que cada novo aparelho ou equipamento de hardware é movido por 

software, colocou-se o enfoque no último.  

i) Como é que se pode descrever e caracterizar, não só o software, mas tam-

bém a programação do software?  

j) Qual é o papel e a importância atribuída aos programadores e designers dos 

média digitais? 

k) Quais são as dinâmicas de poder e de controlo associadas à programação 

(design e codificação) dos média digitais? 

l) Quais são as dinâmicas de capacitação, de poder e de controlo, associadas 

à participação pelos média digitais? 

«O software é a cola invisível que une tudo e todos». Esta frase é de Lev Ma-

novich, que em The Language of New Media (2001) afirmava já a necessidade de 

avançar do estudo dos média para o estudo do software. A noção de que as TIC são 

tecnologias transformadoras que se infiltram em todas as atividades do quotidiano – 

em casa, no trabalho, nas compras, nas viagens, nas comunicações, etc., está relacio-

nada com o conceito de everyware, proposto por Adam Greenfield (2006). O software 

está em todo o lado – é ubíquo, mas ao mesmo tempo invisível. Vários autores refor-

çam a dificuldade de o perceber e descrever, porque permanece escondido e indistinto 

à maioria dos olhares. No entanto é percebido por quem o estuda, como «a essência 

visivelmente invisível, ou invisivelmente visível» dos média digitais (Chun, 2011, 

p.1). Só se concretiza pela execução no hardware, o seu funcionamento depende das 

capacidades da máquina. Friedrich Kittler (1995) preferiu dizer que o software não 

existe, porque no fim tudo se resume a diferenças de voltagem. O design e a progra-

mação do software, implica a sua escrita em código, uma conceção que não é exclusi-

va das tecnologias da informação. A noção de código, e a de linguagem, antecedem 
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em muito o tempo dos computadores, mas ganham um novo significado neste contex-

to. O código de um programa de computador distingue-se como um tipo específico de 

texto, feito para operacionalizar uma máquina, escrito e mantido por programadores. 

O código é assim o que dá forma ao software – é pelo código que se estabelece o de-

sign do programa. 

As noções de programa e de programação são muito próximas ao design; um 

programa pode ser um projeto, ou um plano, e consequentemente, programar é sempre 

em alguma medida planear ou projetar. E um programador passa a ser um designer. 

Poder-se-á alegar que programação e design, programador e designer, partilham de-

sígnios, objetivos e procedimentos. No entanto há uma especificidade no significado 

atribuído aos termos programa e programação, quando colocados no contexto das tec-

nologias da informação: são o (ou a definição do) «conjunto completo de instruções, 

em linguagem de código, que indica ao computador, passo a passo como determinada 

tarefa deverá ser executada».1 

Que poder é este, colocado nas mãos do programador? O poder de instruir, 

passo a passo, cada tarefa a executar por cada aparelho, cada sistema, cada plataforma, 

que (quase) todas as pessoas usam diariamente na concretização de muitas das suas 

ações no mundo. Tal como os designers têm o poder de criar os objetos, os ambientes, 

os serviços que as pessoas usam no seu quotidiano. Por outro lado, como faz notar 

Wendy Chun (2011), o poder do programador está limitado à escrita do código, já que 

a execução do mesmo fica por conta da máquina e escapa ao controlo do programador 

– assim como o uso dado ao objeto criado escapa ao designer.  

O contexto social, político e económico em que o software toma forma, tam-

bém são de considerar, porque a programação é uma ação que se desenrola, que é ne-

gociada, que é muitas vezes partilhada entre programadores, em circunstâncias 

diversas. Viu-se a propósito do movimento open source, que há questões intricadas 

entre o software proprietário e o software livre, com várias subdivisões e categorias, 

caracterizadas pelos tipos de licença associados a cada programa, que determinam 

como pode ser usado e distribuído. Mas para além das questões de como são desen-

																																																								
1 programa, in Dicionário da Língua Portuguesa com Acordo Ortográfico. Porto: Porto Editora, 2003-
2016. https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/programa  (18/06/2016) 
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volvidos os programas de software, estão as questões sobre os efeitos que os próprios 

desenvolvem. 

A capacidade dos computadores ligados em rede de captar, guardar, organizar 

e atuar sobre quantidades massivas de informação, faz deles máquinas de governação, 

apropriadas à gestão automatizada – que, de acordo com Rob Kitchin e Martin Dodge 

(2011), se define por processos tecnológicos automatizados, automáticos e autóno-

mos, que regulam pessoas e objetos e funcionam sem supervisão humana. E para 

Wendy Chun (2011) o software, visto como um produto, é uma resposta e um resulta-

do das mudanças nas relações entre sujeitos e objetos, e dos desafios trazidos pela 

computação como uma tecnologia governativa neoliberal. Nas duas situações os auto-

res identificam como referência o conceito de governamentalidade, proposto por Mi-

chel Foucault. A partir dele compõem estas noções de software com capacidade de 

visão alargada, capaz de monitorizar, de controlar, de ampliar sistemas de vigilância, 

de os tornar adaptáveis através de algoritmos que trabalham automaticamente e auto-

nomamente – levando Chun a afirmar que os computadores suplantam os humanos na 

capacidade de programar. Este é o limite da sociedade de controlo, tal como foi anun-

ciada por Gilles Deleuze (1992). 

Que efeitos tem esta gestão automatizada nas plataformas digitais destinadas à 

participação? Claramente a possibilidade de participar e de concretizar determinadas 

ações numa plataforma online, só existe se estiver prevista nos algoritmos e nos pro-

tocolos de comunicação e incluída na codificação do software. A possibilidade de par-

ticipação tem de ser programada. Essa programação irá determinar o que se vê nas 

interfaces das plataformas, o que é guardado, e controla onde, como e quando é possí-

vel participar. Mas os poderes da programação e do software não se resumem às capa-

cidades de governação e controlo, também têm os poderes descritos a propósito do 

desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação e da cultura participa-

tiva – permitem criar novos meios, novas aplicações, novos produtos, partilhar o seu 

desenvolvimento, distribuir livremente, permitem agilizar a realização de inúmeras 

tarefas, trabalhar de formas diferentes – em suma, são fonte de poder e de capacitação 

para quem os domina. A capacidade de entender o software, e até de dominar alguma 

forma de programação, é frequentemente tida como uma competência importante, que 

pode devolver algum controlo às pessoas no uso dos programas e das redes. Manovich 



	288 

(2013) refere-se ao design do software (à programação que determina as funcionalida-

des do programa) como fator que molda, influencia e condiciona, as várias opções que 

conduzem os resultados na utilização de um programa. A simples compreensão de que 

existe uma série de default settings, que em muitos programas podem ser alterados, já 

constitui um ganho para o utilizador. 

Nas plataformas destinadas à participação as questões são semelhantes. O en-

tendimento de como funciona o programa é essencial à definição da experiência da 

participação. Esse entendimento depende em parte das capacidades do participante, 

mas depende muito do design e da programação da plataforma. As definições do soft-

ware moldam e delimitam não só as formas de participação mas também a perceção 

que se tem delas. Isso ficou claro na observação dos dois exemplos de plataformas 

apresentados no capítulo quatro. Pegando nas considerações de Manovich (2013), po-

de dizer-se que as opções determinadas e previstas pelo programa conduzem os resul-

tados da participação mediada. Começando pelo tipo de contributos passíveis de ser 

deixados pelos participantes: podem ser opiniões verbalizadas em videochamadas, 

comentários escritos, questionários de escolha múltipla, imagens e vídeos carregados 

pelo próprio, entre muitos outros. O modo como os contributos de cada um são parti-

lhados na plataforma e submetidos às contribuições de outros, e o modo como as pes-

soas participam na tomada de decisões, são outros fatores determinantes do resultado 

da participação e da experiência do participante. Em parte o objetivo é também o de 

compor uma experiência válida para o indivíduo que participa, ou que este a reconhe-

ça como válida, e que lhe traga algum sentido de realização.  

         * 

O questionamento das dinâmicas de capacitação, de poder e de controlo, asso-

ciadas à programação e à participação pelos média digitais, conduziu à exploração de 

alguns aspetos da obra de Foucault. Destacaram-se, principalmente, para além da já 

referida governamentalidade, as observações sobre a formação do poder, a respetiva 

relação com o saber, e também a formação do sujeito. As considerações sobre o modo 

como Foucault descreveu as sucessivas formas de organização social, relacionadas 

com as formações do poder, do saber e do sujeito, conduziram à leitura feita por De-

leuze (1992) sobre a passagem da sociedade disciplinar à sociedade de controlo. Em 

princípio, a primeira corresponderá à época dos aparelhos elétricos e a segunda à dos 
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aparelhos computacionais. Na realidade, trata-se de uma passagem que se estende no 

tempo, fazendo com que os dois formatos sociais coincidam e se sobreponham em 

muitos aspetos. As observações de Deleuze são particularmente certeiras e ajustam-se 

à descrição dos problemas anotados ao longo da tese, permitindo expor algumas das 

contradições mais salientes na cultura da participação, marcada pelas tecnologias da 

informação que permitem o controlo contínuo e a comunicação instantânea. Muitas 

das instituições parecem estar ainda presas à rigidez do poder disciplinar, mas ao 

mesmo tempo sujeitas à fluidez e permeabilidade das redes moduladoras da sociedade 

do controlo. É notória a crise da governamentalidade, assinalada por Foucault, com a 

constante insatisfação da maioria das pessoas face às instituições e procedimentos que 

asseguram o governo de uns pelos outros. O foco principal da cultura da participação 

parece ser o sujeito, que já não se quer dócil, mas antes com capacidade e discerni-

mento para governar a sua conduta. É verdade que os preceitos do treino e do exame 

(principalmente na educação), próprios da sociedade disciplinar, ainda persistem, mas 

também há uma crescente aceitação, ou até valorização, dos desvios ao que ainda é 

considerado norma. A cultura da participação tanto conhece as toupeiras disciplinares 

como as serpentes do controlo, os chavões da linguagem analógica e as palavras-

chave da linguagem digital, as máquinas termodinâmicas e as máquinas cibernéticas. 

Mas o seu lugar de eleição é a máquina cibernética, nas suas interfaces e redes, sub-

metida à modulação da memória própria das aplicações da tecnologia telemática, e 

suportando a modelação panótica, que pode ter passado da forma disciplinar a uma 

forma de controlo, pelos processos de gestão automatizada, identificados por Kitchin e 

Dodge (2011).  

No final da tese procurou-se de algum modo chegar a uma interpretação global 

de todas as questões até então referidas. A proposta de olhar para a cultura da partici-

pação como um dispositivo proporcionou essa hipótese interpretativa. Partiu-se do 

conceito de dispositivo proposto por Foucault, mas com atenção redobrada às inter-

pretações de Gilles Deleuze (1996) e de Giorgio Agamben (2009).  

Começando pela descrição de dispositivo dada pelo próprio Foucault (1980), o 

dispositivo da cultura da participação será antes de mais uma relação estratégica en-

tre elementos heterogéneos – discursos formais e informais, instituições oficiais e ofi-

ciosas, espaços físicos e virtuais, regulamentos, licenças e protocolos, proposições 
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científicas, filosóficas, morais. Nas palavras de Deleuze, podemos por sua vez descre-

vê-lo como «uma meada, um conjunto multilinear, composto por linhas de natureza 

diferente» (Deleuze, 1996, p. 83). Estas não são linhas que delimitam ou envolvem 

sistemas homogéneos, são linhas que seguem direções diversas, e ao fazê-lo traçam 

processos que estão em constante desequilíbrio. São linhas sujeitas a variações de di-

reção e a eventuais derivações. «Os objetos visíveis, os enunciados formuláveis, as 

forças em exercício, os sujeitos numa determinada posição, são como que vectores ou 

tensores.» (Deleuze, 1996, p. 83) 

Encarando como dispositivo a cultura da participação, os diferentes tipos de li-

nhas que Deleuze encontrou nos dispositivos de Foucault podem compor uma leitura 

do conjunto. As linhas de enunciação podem traduzir-se na apresentação de um pro-

jeto, na agenda de uma reunião, no enunciado de uma iniciativa política, num convite 

à participação, no texto de um abaixo-assinado, de um manifesto. As linhas de visibi-

lidade podem encontrar-se na divulgação pelos média, em maillinglists, RSS feeds, 

hashtags, mensagens nas redes sociais – posts no Facebook, tweets no Twitter, vídeos 

no Youtube, fotografias no Instagram. As linhas de força serão as limitações, tensões 

e intenções subjacentes a qualquer iniciativa, convite ou predisposição à participação 

– e tanto podem ser corporativas e institucionais, como de grupos, comunidades, ou 

indivíduos. As linhas de subjetivação, que são também linhas de fuga, e eventualmen-

te linhas de fratura, onde um dispositivo acaba e dá lugar a outro dispositivo, podem 

ganhar expressão na participação aberta, participação efetiva, significativa, capaz de 

gerar alterações positivas importantes, com meios e possibilidades de concretização 

asseguradas.  

A subjetivação é uma questão fundamental na definição de um dispositivo, tan-

to na interpretação de Deleuze, como na de Agamben. Como foi visto, este último 

propôs uma expansão da noção de dispositivo: «qualquer coisa que tenha de algum 

modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes.» 

(Agamben, 2005, p. 13). Esta expansão coloca os dispositivos na classe de captores, e 

as pessoas na classe de capturados. Dessa captura resultam então os sujeitos. Estes 

processos de captura resultam em múltiplos processos de subjetivação, com o mesmo 

indivíduo capturado por dispositivos distintos, fazendo dele um sujeito com múltiplas 
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facetas, ao mesmo tempo um profissional, um ativista, membro de uma comunidade, 

com um perfil nas redes sociais, adepto de um clube desportivo, etc. Assim o disposi-

tivo da cultura da participação poderá ser apenas mais um dispositivo entre todos os 

que contribuem para a formação do sujeito. Mas Agamben chama atenção para os 

problemas dos dispositivos atuais, frutos do capitalismo; diz que são menos eficazes 

enquanto produção do sujeito e funcionam mais enquanto processo de dessubjetivação 

– que deixa o sujeito descomposto, fragmentado. Neste contexto o autor acrescenta a 

noção de profanação dos dispositivos (significando a restituição ao livre uso e à pro-

priedade dos homens). Ao mesmo tempo que diz que os dispositivos modernos são 

difíceis de profanar, defende que essa profanação tem de acontecer, de modo a resti-

tuir os processos de subjetivação aos próprios sujeitos.  

No final do último capítulo da tese permanece uma interrogação sobre o posi-

cionamento do dispositivo da cultura da participação: poderá profanar a inércia das 

sociedades contemporâneas? Para tal teria de conter linhas de fuga e de fratura, que 

lhe permitissem funcionar à margem do capitalismo dominante e que lhe permitissem 

também constituir ou incluir alguma forma de intervenção sobre os processos de sub-

jetivação, reabilitando-os, e devolvendo-os aos sujeitos.  

Esta interrogação poderá ter uma resposta parcialmente positiva, mas não sem 

antes reconhecer que a cultura da participação é uma manifestação que floresce, muito 

por conta da sua integração no capitalismo dominante, e na lógica de funcionamento 

da sociedade em rede. É fácil encontrar referências e incentivos à participação nos 

discursos das instituições estatais e dos grandes grupos dos média. Ainda assim há 

indícios, que estão presentes desde a formação da cultura da participação, que consti-

tuem a sua base, e que parecem apontar aos perfis de linhas de fuga, de fratura e de 

subjetivação do dispositivo. 

O primeiro dos indícios vem das tecnologias da informação e comunicação, 

onde assenta a cultura da participação: estas tecnologias têm uma boa parte da sua his-

tória ligada a movimentos de desenvolvimento partilhado, código aberto e distribuição 

livre, que parecem querer profanar o poder económico das grandes corporações e o 

controlo governamental. Não representarão necessariamente linhas de fratura, mas 

poderão ser linhas de fuga aos domínios corporativo e estatal.  
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Outro indício está no esmorecimento da figura do espectador, e em parte tam-

bém do consumidor, para dar lugar a participantes, produsers, co-criadores, e outros 

(ainda que em quantidades que não se comparam às grandes audiências): podem cons-

tituir linhas de subjetivação (ainda que ténues) porque não deixam de ser tentativas do 

sujeito se constituir a si próprio, de governar a sua conduta, de se recompor. 

Um terceiro sinal da capacidade disruptiva da cultura da participação pode es-

tar na propensão para juntar pessoas em torno de interesses e causas comuns, para ge-

rar comunidades (muitas vezes virtuais), para agilizar a ação em grupo, e para 

organizar redes próprias – que podem estabelecer-se como formas de contrapoder, e 

constituir ao mesmo tempo linhas fratura, de fuga e de subjetivação.  

Na procura de mais sinais positivos na cultura da participação volta-se uma úl-

tima vez ao design e repete-se a questão: poderá a participação no design profanar os 

dispositivos capitalistas e contribuir para a recomposição do sujeito?  

Tal como na pergunta anterior, até certo ponto esta resposta também pode ser 

positiva. Encontrou-se no design participativo e no co-design um propósito de devol-

ver às pessoas a sua capacidade de criar e decidir sobre os objetos que preenchem a 

sua vida quotidiana, que parece favorável à afirmação do sujeito. Mas é importante 

sublinhar que quando se fala em participação ou colaboração no design, muitas vezes 

esta resume-se à inclusão de alguns representantes (dos utilizadores, dos produtores, 

dos distribuidores, etc.) em algumas etapas isoladas dos projetos; as possibilidades de 

(re)composição do sujeito, por via da participação nos processos criativos do design, 

fica assim bastante limitada, e o processo de participação pode ganhar uma feição de 

mecanismo de exclusão. As plataformas online poderão ter um papel importante no 

alcance da participação nos projetos, desde que devidamente programadas para a in-

clusão de mais pessoas, para a integração de contributos significativos nas várias eta-

pas dos projetos, e para a transparência dos processos. No design a subjetivação pela 

participação acontecerá na medida em que o projeto e a programação a permitam, mas 

também fica por conta da apropriação pelo participante.  

Há ainda outros sinais positivos em aspetos mais pontuais da cultura da parti-

cipação no design, como por exemplo o princípio, vindo do âmbito do design para a 

inovação social, «conceba com as pessoas, não para elas» (capítulo 2, Fig. 2.3) – é um 
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mote aparentemente favorável à formação de linhas de subjetivação, capaz de contri-

buir para a formação do sujeito disposto a participar. Outro exemplo pode ser a via 

explorada na versão adhocrática do design, mencionada no final do capítulo sete. 

Afasta-se dos meios de produção em massa, apostando no desenvolvimento open 

source e nas novas tecnologias de produção. Defende a personalização dos objetos e 

uma recriação do modelo artesão-oficina. Nesta abordagem encontram-se linhas de 

fratura com os modos de produção industrial, linhas de fuga aos modelos vigentes no 

mercado, e linhas de subjetivação na capacitação das pessoas para criar os seus pró-

prios objetos.  

Com a noção de que estes últimos exemplos não são os que dominam as ativi-

dades do design na atualidade, e de que a cultura da participação é multifacetada, reu-

nindo capacidades profanantes e características profanáveis, termina-se numa posi-

ção ao mesmo tempo desafiadora e expectante, retomando a frase de Deleuze em epí-

grafe no início desta tese: «Acreditar no mundo é também suscitar acontecimentos, 

mesmo que pequenos, que escapem do controle, ou então fazer nascer novos espaços-

tempos, mesmo de superfície e volume reduzidos. (...) É ao nível de cada tentativa que 

são julgadas a capacidade de resistência ou, ao contrário, a submissão a um controle. 

São necessários, ao mesmo tempo, criação e povo.»2   

 

 

 

 

																																																								
2 Da entrevista com Antonio Negri, «Le devenir révolutionnaire et les créations politiques», Futur An-
térieur, Printemps 1990, http://www.multitudes.net/Le-devenir-revolutionnaire-et-les/.  
Tradução de João H. Costa Vargas, como o título «O devir revolucionário e as criações políticas», na 
revista Novos Estudos No 28 - Outubro de 1990, http://novosestudos.uol.com.br/v1/contents/view/414. 
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Anexo	  I	  –	  Questionário	  Projecto	  DISS	  

 

Projeto DISS – Design, Inovação Social e
Sustentabilidade
Este questionário pretende recolher informação sobre as atividades de design em Portugal na 

atualidade, com enfoque em determinadas áreas de ação e processos de trabalho específicos, 

tendo como referência a interpretação dos objetivos definidos na Estratégia Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável (ENDS). Faz parte do projeto de investigação DISS: "Design, 

Inovação Social e Sustentabilidade", que tem por principal finalidade averiguar o envolvimento do 

design português no estudo de soluções sustentáveis para as questões sociais agravadas pela 

crise nacional.

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1. Idade:

2. Género:
 Feminino

 Masculino

3. Formação académica base:
Indique a designação do curso de licenciatura ou bacharelato em design, e a instituição de ensino.

4. Ano de conclusão da formação base:
 

5. Formação académica adicional:
Indique o grau (pósgraduação, mestrado, doutoramento), a designação do curso e a instituição de

ensino.

6. Anos de experiência profissional em design:
 até 5

 5 a 10

 10 a 20

 mais de 20

ÁREAS DE ATIVIDADE
Especifique as áreas do design em que já trabalhou, em projetos para Portugal.

8. Descreva resumidamente as áreas da atividade nacional para as quais trabalha mais
frequentemente e o tipo de trabalhos que desenvolve:
Por exemplo: "trabalho frequentemente para a área do ensino, realizo a paginação e edição de

vários manuais escolares."
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7. Classifique a frequência com que trabalha nas seguintes áreas do design:
Deverá classificar apenas as áreas sobre as quais já trabalhou, não assinalando as restantes.

muita frequência alguma frequência pouca frequência

Comunicação/ Visual

e Multimédia

Produto/ Equipamento

e Industrial

Ambientes/ Interiores

e Exteriores

Moda e Têxtil

9. Classifique a frequência com que intervém nas áreas estratégicas da atividade nacional,
referidas no quadro:
As "áreas estratégicas” da atividade nacional são consideradas reestruturantes para a revitalização

económica, ecológica e social do país; por esse motivo, nesta questão deverá considerar apenas

projetos de design que façam parte de estratégias para o desenvolvimento sustentável, nas áreas

aqui referidas.

muita frequência alguma frequência nunca

Projetos para as TIC

(Tecnologias da

Informação e

Comunicação para

promover o

desenvolvimento

social e tecnológico e

o combate à info

exclusão)

Projetos para a

Educação (com

contributos diretos

para a expansão e

consolidação do

ensino)

Projetos para a

Inovação (cujos

elementos inovadores

tenham por base

investigações

tecnológica, ecológica

e socialmente

atualizadas)

Projetos para o

Ambiente (que

proporcionem uma

melhor gestão e

conservação dos

recursos naturais e

dos ecossistemas)
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Projetos para a Área

Social (com

contributos evidentes

para a igualdade de

oportunidades, a

proteção e a inclusão

social)

Projetos para o

Território e Património

(requalificação e

desenvolvimento dos

territórios, urbano ou

rural, e do seu

património edificado)

Projetos para a Saúde

Pública (que procurem

contribuir para o

planeamento em

saúde e para a

solução de problemas

que interessam à

saúde da população)

10. Se não trabalha nas áreas estratégicas mencionadas, refira os motivos:

Desconhecimento

sobre a área

Falta de

oportunidade

Projetos de

difícil gestão

Projetos

pouco

rentáveis

Outros

motivos

TIC

Educação

Inovação

Ambiente

Área Social

Território e

Património

Saúde Pública

Se assinalou outros motivos, por favor, indique quais são:

11. Selecione as áreas estratégicas onde tem mais expetativas profissionais, ou onde gostaria
de intervir no futuro próximo:
Classifique apenas as áreas que lhe interessam.

1º 2º 3º 4º 5

TIC
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Educação

Inovação

Ambiente

Área Social

Território e

Património

Saúde Pública

PROCESSOS DE TRABALHO
Nas questões seguintes a designação “partes interessadas” referese a todas as pessoas ou 

organizações envolvidas no desenrolar do projeto ou destinatárias da solução final (entre eles os 

clientes iniciais, os produtores, distribuidores, comerciantes e os utilizadores finais). 

12. Indique a frequência com que procura a participação de todas as partes interessadas no
desenvolvimento das várias etapas dos projetos:

muita frequência alguma frequência nunca

Definição do problema

e briefing do projeto

Formulação de ideias

e conceitos

Definição de

propostas e protótipos

Experimentação da

solução

Construção e/ou

implementação da

solução

Feedback após a

implementação

13. Classifique a frequência com que utiliza os meios de comunicação digitais nas situações
indicadas:
Considere outros meios para além das comunicações telefónicas e emails, tais como grupos de

discussão, redes sociais, motores de busca ou outras plataformas e aplicações online.

muita frequência alguma frequência nunca

Procurar novas

oportunidades de

trabalho

Identificar e contatar

potenciais

colaboradores para

projetos

Pesquisar sobre as

temáticas dos projetos

Colaborar com

profissionais de outras

áreas

Trabalhar com os
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Powered by

futuros usufruidores

das soluções

propostas

Auscultar reações

durante o desenrolar

dos projetos

Obter comentários,

posteriores à

implementação dos

projetos

Expor e divulgar

resultados de projetos

14. Escolha três dos aspetos que lhe pareçam mais importantes para o desenvolvimento
sustentável das áreas do design em que trabalha:
Considere a sustentabilidade nas vertentes económica, ecológica e social.

 Aumentar a participação de todas as partes interessadas nas várias etapas dos projetos de

design

 Desenvolver mais projetos de design em colaboração com profissionais de outras áreas de

especialização

 Ampliar a exploração de materiais, tecnologias e processos de produção inovadores

 Otimizar o uso dos meios de comunicação digitais no desenvolvimento dos projetos

 Estimular a formação de redes de colaboração criativa

 Desenvolver mais projetos alinhados com as estratégias traçadas para o desenvolvimento

nacional

 Cultivar novos campos de ação para o design que ultrapassem os limites atuais

Contato para entrevista
A fase de inquéritos do Projeto DISS prevê, para além deste questionário, a realização de algumas 

entrevistas a designers com interesses nas temáticas aqui referidas.

Se tem disponibilidade para uma entrevista, por favor deixe aqui o seu contato:

This content is neither created nor endorsed by Google.  

Report Abuse  Terms of Service  Additional Terms

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
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Anexo	  I	  –	  Questionário	  Projecto	  DISS	  –	  Respostas	  às	  questões	  12,	  13	  e	  14	  
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Anexo	  II.I	  

 

 

 

Muller,	  Wildman	  &	  White	  (1993)	  Taxonomy	  of	  PD	  Practices:	  A	  Brief	  Practitioner’s	  Guide;	  Communica-‐
tions	  of	  the	  ACM,	  Vol.36,	  No.4,	  p.	  28.	  

	  

interrelat ions of  design, development ,  
ethics and politics that  arise du r ing  
part icipatory practices are explored by 
G r e e n b a u m  and Halskov  Madsen ;  
Mil ler ;  and Wagner.  T h e  impor tance  
of  process in work ing  col laborat ively 
across the boundar ies  of  expertise,  
ownership aJad organizat ion is clarified 
by A n d e r s o n  and Crocca ;  Blomberg ,  
M c L a u g h l i n  and Suchman ;  Euchner ,  
Sachs, and the N Y N E X  panel; Gron-  
baek, K y n g  and  Mogensen ;  Muller ,  
W i l d m a n  and  Whi te ;  and Wi l l i ams  
and  Begg. 

O t h e r  issues of  c o m m u n i c a t i o n - -  
t h r o u g h  l a n g u a g e  o r  t h r o u g h  
a r t i f a c t s - - a r e  discussed by Crane ;  
Ka tzenberg  and Piela; and Novick and 
Wynn.  In  a re la ted article, Kens ing  
and  M u n k - M a d s e n  develop a theory  
of  pract ice  based on  par t ic ipa tory  
pract ices  and  artifacts. Finally, there  
are repor ts  on i m p o r t a n t  p r o g r a m s  
offered by Floyd; Halskov M a d s e n  and 
Aiken;  Harke r ;  and M u m f o r d .  

We  e n c o u r a g e  C o m m u n i c a t i o n s  
readers  to look for commona l i t i e s  
a m o n g  these articles, and for com-  
monal i t ies  be tween  the work repor ted  
here  and your  own practices,  ethics 
and  actions. [ ]  
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4 Chapter 1

cal power, starting a motor, or closing a connection). Although code in general is 
hidden, invisible inside the machine, it produces visible and tangible effects in the 
world. 

 Software is diverse in nature, varying from abstract machine code and assembly 
language to more formal programming languages, applications, user-created macros, 
and scripts. One way to consider these forms is as a set of hierarchically organized 
entities of increasing complexity that parallel that of organic entities (  fi gure 1.1 ). 
Software takes form in the world through multiple means, including hard-coded 
applications with no or limited programmability (embedded on chips), specialized 
applications (banking software, traffi c management systems), generic user applications 
(word processors, Web browsers, video games), and operating systems (Windows, Mac 

BusinessEcosys
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Components
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Executable
programs

Class
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Dynamic Link
Libraries
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Block({})
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Procedural code
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Programming constructs
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Complex datatypes
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Primative data types
(atoms)

Figure 1.1 
A hierarchical conceptualization of different scales of software. The approximate parallels with 
biological entities are indicated in parentheses. (Redrawn from Nguyen 2003, 10) 



 

	   365 

Anexo	  IX.II	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webopedia:	  High-‐level	  Language.	  	  http://www.webopedia.com/TERM/H/high_level_language.html	  	  
(26/05/2016)	  



	   

	  



 

	   367 

Anexo	  IX.III	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stallman,	  R.	  M.	  (2010).	  Free	  Software,	  Free	  Society:	  Selected	  Essays	  of	  Richard	  M.	  Stallman,	  (2nd	  ed.),	  
p.	  77.	  

	  





 

	   369 

Anexo	  XI.I	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juniper,	  J.	  (2007).	  Philosophizing	  with	  a	  hammer?	  A	  critique	  of	  Mirowski’s	  markomata	  informed	  by	  
continental	  philosophy.	  Journal	  of	  Economic	  Behavior	  &	  Organization,	  Vol.	  63,	  p.	  280.	  	  

	  





 

	   371 

Anexo	  XI.III	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heikkinen,	  S.;	  Silvonen,	  J.	  &	  Simola,	  H.	  (1999).	  Technologies	  of	  Truth:	  peeling	  Foucault's	  triangular	  
onion.	  Discourse:	  Studies	  in	  the	  Cultural	  Politics	  of	  Education,	  20:1,	  p.	  150.	  



	  372 

	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heikkinen,	  S.;	  Silvonen,	  J.	  &	  Simola,	  H.	  (1999).	  Technologies	  of	  Truth:	  peeling	  Foucault's	  triangular	  
onion.	  Discourse:	  Studies	  in	  the	  Cultural	  Politics	  of	  Education,	  20:1,	  p.	  152.	  



 

	   373 

Anexo	  XII.I	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sturm,	  S.	  (2010)	  Noo	  Politics	  2.	  https://seansturm.wordpress.com/2010/09/19/noo-‐politics-‐2/	  	  
(20/07/2015)	  

	  





 

	   375 

Anexo	  XII.II	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protevi,	  J.	  (s.d.)	  Foucault	  Social	  Power	  Chart.	  http://www.protevi.com/john/Foucault/powerchart.pdf	  	  
(08/09/2015)	  	  

	  





 

	   377 

Anexo	  XIII.II	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schafer,	  M.	  T.	  (2011)	  Bastard	  Culture!	  How	  User	  Participation	  Transforms	  Cultural	  Production,	  p.	  16.	  

	  




	Blank Page
	PARTE I_17.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	PARTE II_17.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	Parte III_17.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	PARTE IV_17.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page

	X-bibl_anexos_17.pdf
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	REFEReNCIAS BIBLIOGRaFICAS_NOVO_17.pdf
	Blank Page


	ante_Indice_ultimo_17a.pdf
	Blank Page




