
1

UDESIGN’13
2º ENCONTRO NACIONAL DE
DOUTORAMENTOS EM DESIGN 
FACULDADE DE BELAS ARTES
UNIVERSIDADE DO PORTO
13 DE JULHO

LIVRO DE ACTAS

EDITORES: SANDRA CRUZ E AUGUSTO DE SOUSA COELHO

http://ud13.wordpress.com  ›  ISBN 978-989-98284-2-1



2

FICHA TÉCNICA

APOIOS

PATROCÍNIOS

EDITORES: Sandra Cruz e Augusto de Sousa Coelho
DESIGN: Mário Roda
PAGINAÇÃO: Sandra Cruz, Augusto de Sousa Coelho, Mário Roda
TÍTULO: UDESIGN’13 – 2.º Encontro Nacional de Doutoramentos em Design
VOLUME: 1ª Edição
EDITOR: Faculdade de Belas Artes | Universidade do Porto 
DATA DE EDIÇÃO: Novembro 2014 
ISBN: 978-989-98284-2-1

COMITÉ DA CONFERÊNCIA
COMISSÃO CIENTÍFICA
Adriano Rangel (FBAUP) . Alexandra Cruchinho (IPCB) . Álvaro Sousa (UA) .  
Ana Raposo (ESAD) . António Valente (UA) . Bruno Giesteira (FBAUP) .  
Conceição Lopes (UA) . Eduardo Corte-Real (IADE) . Fátima Pombo (UA) . 
Fernando Moreira da Silva (UTL) . Francisco Providência (UA) .  
Heitor Alvelos (FBAUP) . Helena Barbosa (UA) . Isabel Marcos (FCSH-UNL) .  
Joana Quental (UA) . João Cruz (FBAUP) . João Mota (UA) .  
Luísa Ribas (FBAUL) . Miguel Carvalhais (FBAUP) . Nuno Dias (UA) .  
Paulo Serra (UBI) . Pedro Carvalho de Almeida (DECA-UA) .  
Raúl Cunca (FBAUL) . Rui Mendonça (FBAUP) . Rui Roda (UA) .  
Susana Barreto (FBAUP) . Teresa Franqueira (UA) . Vasco Branco (UA)

ORGANIZAÇÃO DO EVENTO
Sandra Cruz, Cláudia Lima,  Augusto de Sousa Coelho, António João Gomes, 
David Luxembourg, Daniel Brandão, Dula Lima, Marina Peres, Mário Roda, Nuno 
Lacerda, Pedro Bellesi, Rita Sá, Sofia Santos, Susana Almeida. 

CANAL180.PT



3

UDESIGN’13
2º ENCONTRO NACIONAL DE
DOUTORAMENTOS EM DESIGN 
FACULDADE DE BELAS ARTES
UNIVERSIDADE DO PORTO
13 DE JULHO

O UDesign’13 é o 2.º Encontro Nacional de Investigação Doutoral em Design 
no contexto português, ou tendo Portugal como território de investigação. O 
UD’13 terá lugar no dia 13 de Julho de 2013, na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto.

Em 2013, a disciplina do Design prossegue o seu desdobramento em novas 
missões, territórios, perplexidades. O aumento exponencial da ubiquidade 
de interfaces tecnológicos, as crescentes inquietações de carácter social, a 
consciência acrescida de um universo cultural em profunda mudança, todos 
convergem numa enorme transformação das definições tradicionais de Design. 
Onde antes se constatavam fronteiras funcionais, estéticas e formativas, 
reconhece-se agora potencial de regeneração, inscrição, emancipação, 
envolvimento e transparência.

Se o Design enquanto prática tem reconhecido o imperativo de se situar na 
vanguarda destas graduais evidências, a mais ainda a Investigação em Design 
o deve fazer. A sua recente validação no mundo da Ciência confere-lhe uma 
capacidade acrescida de auscultação, decifração e comunicabilidade. Entre 
a adopção de metodologias universais e o emergir dos seus paradigmas 
específicos, a contemporaneidade oferece o momento mais estimulante para 
debater, contrastar, convergir e construir a Investigação em Design.

UDesign’13 tem assim como objectivo o mapeamento continuado do trabalho 
desenvolvido pelos estudantes portugueses ao nível da investigação avançada 
em Design, nas suas diversas Escolas, Centros de Investigação e Parceiros de 
Desenvolvimento.

Ambiciona-se um programa dinâmico, onde as comunicações assumem 
o principal papel, através da apresentação de short papers individuais ou 
posters, complementado com a participação de convidados de referência na 
investigação em design. Ambiciona-se, no final de contas, a consolidação 
da Investigação em Design em Portugal e sobre Portugal, na consciência de 
que a sua comunidade se situa na liderança do trabalho em curso a nível 
internacional.
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RESUMO 
Este trabalho é fruto da investigação das técnicas tradicionais 
artesanais de produção e nasce do desejo de compreender uma 
possível ação integrada com o design. 
 
Após uma pesquisa teórica e prática encontrou-se suporte para 
afirmar o interesse que existe em integrar os saberes dos ofícios 
vernaculares, nos conteúdos programáticos do ensino académico 
do Design, pretendendo-se quebrar a tendência de 
individualismo disciplinar e da dependência das tecnologias 
digitais no exercício projetual. Esta interdisciplinaridade tem 
como objetivo estudar a relação entre designers e artesãos, as 
diferenças e as semelhanças na sua formação e as suas 
consequências individuais e sociais, valorizando o contato com 
os materiais e saberes tradicionais para, desta forma, 
fundamentar a especificidade para a inovação criativa. 
 
Assim, para proceder correctamente ao aprofundamento desta 
temática, foi implementada uma metodologia qualitativa assente 
na pesquisa de campo, numa Escola Profissional da Tradição - a 
CENCAL, onde alunos de escolas de ensino superior frequentam 
cursos práticos na área da olaria e do vidro. A escolha recaiu 
sobre este local pelo desejo de compreender a realidade 
portuguesa e pela necessidade de encontrar uma escola que 
proporcionasse formação profissional para o exercício das 
técnicas oficinais vernaculares. 
 
A análise dos resultados sugere que existe uma divisão entre 
estas duas áreas artísticas, com dificuldades no diálogo entre o 
novo artesão e o designer, que muito se relaciona com a sua 
formação, o que reduz a quantidade de projetos que atingem a 
materialização efetiva.  
 
Neste sentido é possível justificar e defender a mudança deste 
paradigma. Tal modificação prende-se com a importância da 
sustentabilidade cultural, assim como de experimentação 
emocional, presentes imaterialmente nos objetos provenientes 
dos ofícios vernaculares e potenciados através da conjugação 
com o design. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
design . ensino . ofícios tradicionais . cultura imaterial . 
experimentação emocional 
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PROBLEMÁTICA 
DESIGN NUMA RELAÇÃO COM AS ARTES DOS 
SABERES TRADICIONAIS 
A necessidade do Designer se envolver com as matérias que vão 
concretizar os seus produtos, é pertinente, uma vez que, pelo 
contacto experimental, consegue detetar obstáculos reais, assim 
como soluções, nos desenhos, refreando a tendência à 
formatação nos processos de design. A este propósito, Cabau 
(2011, p.25) afirma que “vivemos numa cultura material 
tecnologicamente sofisticada e (…) tendemos a ignorar as 
estreitas relações que se estabelecem entre os objectos e os 
materiais de que são feitos, ficando por explorar as múltiplas 
relações, por vezes surpreendentes”. 
Ao Designer que encontra no homem o fundamento para o seu 
exercício cabe a função de, através da sua visão transversal da 
realidade, observar o já vivido e experimentado, indagar os 
saberes empíricos, fragmentos de cultura informal e revisar um 
método projetual do design que reponha a essência das coisas 
sem, contudo, descurar a relevância dos conhecimentos 
tecnológicos atuais (Munari, 2004). 
Desta abordagem surgirão objectos e espaços com emoções, 
que serão transmitidas aos consumidores através da sua 
linguagem particular apreendida na cultura da observação e da 
experimentação. 
Os Designers, durante a sua formação, desenvolvem a 
capacidade de expressão dos seus projetos, tendo como suporte 
principal a imagem virtual. Como é também da opinião de David 
Carson, existem muito bons trabalhos, muito bons designers, 
contudo todos utilizam o mesmo software (CMM, 2011).  
Desafiando a tendência de produzir objetos destinados à 
produção industrial, complementando-a, o designer encontra nas 
artes do saber fazer tradicional (fig.1), inúmeras oportunidades 
de construir um método projetual que possibilita a criação de 
peças de valor reflexivo, onde a aplicação de métodos semióticos 
e hermenêuticos promovem a ligação afetiva do homem ao 
objeto, seu aliado do quotidiano. 
 
Ao longo da história, houve inúmeras tentativas de conjugar os 
ofícios tradicionais e o design, nomeadamente no Arts and 
Crafts, Arte Nova, Bauhaus ou no Memphis Group. Atualmente, o 
exercício de designers tais como os irmãos Campana, Patricia 
Urquiola, Sebastian Herker, Marcel Wanders, Boca do Lobo ou 
Tusse refletem a relevância e viabilidade dos designers e 
artesãos se alinharem numa ação integrada no exercício das 
suas funções. 

fig 1 – designer trabalhando a cerâmica: uma 
arte do saber tradicional, na CENCAL. Fonte: 
autores 
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De qualquer modo, autores contemporâneos também acentuam 
a importância desta aliança do design e dos ofícios vernaculares, 
salientando-se Victor Papanek, que considera que “todos 
podemos beneficiar se olharmos e aprendermos com as práticas 
das construções passadas” (Papanek, 2007, p.16). Também 
Philip Cabau (2011) refere a importância de analisar as relações 
entre os objectos e os materiais de que são feitos salientando os 
dedos humanos como potenciais ferramentas de trabalho. De 
facto, “é importante, […] do ponto de vista psicológico, ver num 
trabalho a marca da mão do executante” (Dormer, 1995, p.163). 
(fig.2) 
 

 
 
Aliado a esta fundamentação teórica, a própria atividade do 
design tem-se desmultiplicado em movimentos que pretendem 
realçar a necessidade da sustentabilidade (Vezzoli e Manzini, 
2008) e de relações emotivas com os artefactos (Norman, 2004). 
Sendo que os objetos fazem parte do património cultural de um 
povo (UNESCO, 2011), e considerando que o design liga a arte à 
técnica “abrindo caminho a uma nova forma de cultura” (Flusser, 
2010, p.11) pode, então, afirmar-se que preservar as tradições 
com inovação, aliando o design aos saberes vernaculares, é 
instigar a sustentabilidade de toda uma cultura (Luutonen, 2007), 
diferenciando o objeto que, assim, adquire uma carga emocional 
potenciada. Pode-se observar esta necessidade de encorajar o 
design orientado para uma sustentabilidade social e cultural, por 
exemplo, na teoria e prática do Slow Design (Strauss e Fuad-
Luke, 2008), e a importância da afetividade para um mundo 
sustentável no conceito de Emotional Durable Design, de 
Chapman (2005). 
 

fig 2 – as mãos como ferramenta; o contacto 
direto com a matéria. Fonte: autores 
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Contudo, não se verificou referência a resultados da interação 
entre as duas disciplinas ainda durante o percurso académico 
dos designers, considerando que a experimentação prática no 
ensino do design é a forma concreta e segura de aprender 
design (Moraes, 1997). Desta lacuna surge a pertinência deste 
trabalho, que tenta clarificar como é que se relacionam artesãos 
e designers, observando a sua formação e suas consequências 
individuais e sociais. 
 
 
METODOLOGIA E ANÁLISE DE 
RESULTADOS 
DESIGNERS, ARTESÃOS DA TRADIÇÃO E 
ARTESÃOS CRIATIVOS 
Este trabalho surge no seguimento da nossa recolha através de 
entrevistas e observação direta em sala de aulas e nas oficinas 
da escola de formação profissional CENCAL, investigação que 
decorre desde 2010 e que nos permitiu perceber a interrelação 
atual entre designer e artesão, no sentido de impulsionar a 
parceria no exercício destas duas áreas do saber. 
 
No sentido de desenvolver ações integradas entre designers e 
artesãos-criativos, a CENCAL (fig.3) tem implementado 
actividades que fomentam a associação entre designers e 
artesãos, atualmente com especial interesse numa aproximação 
ainda durante o ensino académico, propondo às universidades 
as suas infraestruturas devidamente equipadas e com 
professores qualificados na arte oficinal da cerâmica e do vidro, 
que conferem aos alunos uma formação enriquecedora neste 
âmbito. 
 
No passado, foi levado a cabo um projeto (CENCAL e Programa 
REDE, s.d.) nesta escola de formação em que o objetivo passou 
por um grupo de designers licenciados criarem novos desenhos 
para objetos cerâmicos e, em conjunto com os oleiros, os 
materializaram, sendo que “deste projeto, não saíram Designers-
Artesãos, pois não era isso que se pretendia, saíram Designers 
que levaram a mais-valia de terem acumulado a experiência 
oficinal ao seu conhecimento teórico” (M.J. Sheriff, entrevista 
pessoal, 20 Abril 2010). 
 
Consideram-se relevantes os resultados desta experiência que 
implicou a relação entre designers e artesãos numa ação 
integrada no exercício proposto. Observou-se que a união se 
apresentou pacifica, resultando num trabalho construtivo, nos 

fig 3 – Vista geral da oficina de cerâmica na 
CENCAL. Fonte: autores 
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casos em que os designers entraram num diálogo positivo com 
os artesãos, envolvendo-se com o processo produtivo, 
encontrando as soluções e ajustes necessários à materialização 
dos projetos, numa atitude de parceria. Noutros casos a 
comunicação não se estabeleceu, porque o designer não foi 
capaz de, através do projeto, passar a mensagem do pretendido 
e, como não detinha o domínio sobre o processo produtivo, não 
conseguiu ver materializado o seu objetivo. Neste sentido dois 
motivos estão na origem do fracasso: 
1. O Artesão, estando perante um desenho que não entende, 

mesmo dominando o processo produtivo, não consegue ser 
fiel à ideia do Designer, originando outro produto final, que 
não o pretendido;  

2. Perante um desenho que o Artesão entende, mas não se 
atinge um diálogo de parceria, onde as duas partes 
percebam a sua complementaridade, não é possível chegar 
a resultados construtivos. 

 
Atualmente, na CENCAL cresce a ligação com as escolas de 
ensino superior, sendo que primeiramente partiu deste 
estabelecimento de formação profissional a iniciativa de chamar 
até a si estudantes de design e artes plásticas. 
Foi possível a alunos da ESAD das Caldas da Rainha, no curso 
de Design Ceramista, escolherem como disciplina optativa o 
contato com a prática oficinal da cerâmica na CENCAL, pela 
primeira vez em 2012. Este módulo criado especificamente para 
esta escola, que tinha como propósito revelar técnicas de 
modelação de peças cerâmicas, expondo as condicionantes das 
matérias-primas na produção, teve resultados negativos 
traduzindo-se no insucesso da conclusão da disciplina. A 
ausência de interação com os professores da prática oficinal, os 
ceramistas criativos (fig.4), deu origem, em muitos casos, a 
conflitos motivados por ausência de um diálogo entre ambas as 
partes, tal como afirma Paulo Óscar ao longo da sua entrevista 
(entrevista pessoal, 3 Junho 2013). Verificou-se, nos alunos em 
geral, a ausência da noção da importância em interagir com a 
prática, pela demonstração de desinteresse no trabalho proposto, 
sendo relevante a sugestão de previamente serem estimulados 
para as mais-valias que daí advêm para o futuro profissional dos 
estudantes. 
 
De facto, na CENCAL da Marinha Grande, que concentra as 
formações de especialização em vidro, observa-se, por sua vez, 
resultados positivos provenientes dos seus cursos, devido, de 
acordo com a designer Joana Silva (entrevista pessoal, 3 Junho 

fig 4 – Professor Paulo Óscar durante aula 
de olaria. Fonte: autores 
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2013), aos alunos que vêm de escolas tais como a Faculdade de 
Belas Artes do Porto e de Lisboa, chegarem com uma postura 
mais sensibilizada a atingir os objetivos a que um curso prático 
se propõe. Nesta escola existe a consciência que o futuro passa 
pelos jovens, mas que estes demonstram dificuldade em dialogar 
com os artesãos, sendo um profundo objetivo extinguir esta 
lacuna na comunicação (fig.5), pois, ainda na opinião de Joana 
Silva, é prejudicial à evolução criativa e experimental alimentar 
tensões entre duas áreas que se complementam. 
Esta ação integrada com os artesãos durante os módulos de 
formação, resulta também no interesse por parte dos próprios 
artesãos, que se sentem curiosos pelas novas ideias que os 
alunos lhes trazem, interagindo e procurando em conjunto novas 
soluções e sentindo-se motivados por serem úteis na formação 
de quem demonstra valorizar os seus conhecimentos.  
 
É neste quadro que importa situar esta intervenção, percebendo 
a relevância transversal da interação entre ambas as áreas de 
exercício, sendo que o resultado destas ações contribui para 
uma evolução quer no designer, quer no artesão: 
1. No seu exercício, o designer passará a ter presentes as 
condicionantes das matérias primas e dos seus processos 
produtivos, eliminando fases de experimentação fracassadas, 
provocadas por desenhos inadequados, assim como vai 
desenvolver uma capacidade de diálogo que respeita o exercício 
do artesão, dando-lhe liberdade para intervir no projeto, tendo em 
conta que o sucesso do seu trabalho reflete esta dualidade de 
critérios. 
2. Neste âmbito o artesão criativo alcança a possibilidade de 
usufruir e explorar de forma mais profunda o desenho e os 
processos criativos que o designer por sua vez lhe transmite.  
 
 
CONSIDERAÇÕES 
Conclui-se, assim, que os alunos da CENCAL, terminando o 
período de formação profissional enquanto ceramistas criativos, 
ficam aptos a serem integrados numa indústria ou a 
desenvolverem o seu próprio projeto de trabalho, consoante o 
seu nível de empenho dentro da área abordada uma vez que 
para além de uma abordagem teórica na sua aprendizagem, 
também abarcam a prática do ofício, assim como ainda recebem 
formação na área do empreendorismo.  
 
O artesão tradicional (fig.6), atrás da sua desconfiança, guarda a 
humildade, pois não sente estímulo de ir mais além, porque não 

fig 5 – A importância da comunicação para a 
materialização efetiva de um produto. Fonte: 
autores 
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tem na maioria dos casos instrução e, geograficamente, 
encontra-se distante de novos mercados.  
A nova geração de artesãos-criativos posiciona-se de forma 
diferente, tem instrução, tem objetivos e entende a engrenagem 
dos novos mercados globais.  
A fronteira entre este novo Artesão e o Designer pode 
apresentar-se ténue, fomentando sérios conflitos de interesse, 
uma vez que os designers enfrentam a falta de defesa no seu 
campo de exercício que determine inequívocas e indiscutíveis 
áreas de atuação. 
Neste Artesão, o Designer pode encontrar reais obstáculos na 
comunicação para alcançar os seus propósitos, porque durante a 
sua formação, estimulados pelos seus professores que, em 
algumas matérias, são licenciados em design, é promovida, para 
além do conhecimento oficinal, a autonomia criativa. Por este 
motivo, existe, muitas vezes, pouca abertura por parte destes 
artesãos ao trabalho em parceria, sem imporem obstáculos, que 
em ocasiões se traduzam como perfeitos boicotes ao exercício 
dos designers. 
 
Neste sentido, a ação dos Designers e dos artesãos não se 
resume pacificamente apenas ao campo do artesão e ao campo 
do Designer e à sua interseção. Para subsistir uma ação 
integrada entre estas disciplinas o designer deve estar habilitado 
para conduzir e explicar o processo, conhecendo os limites 
projetuais e materiais que vão fundamentar o seu exercício 
diante do artesão, que detêm meios para a execução, sem os 
quais os desígnios definham na incapacidade de transitarem do 
plano imaterial ao plano material.(fig. 7) 
A presença de uma parceria entre a nova geração de artesãos e 
designers pode culminar a casos de sucesso, se ambas as 
partes determinarem bem os seus propósitos, encaixando as 
suas ideias, anulando conflitos de interesses e caminhando no 
desenvolvimento de parcerias de trabalho muito positivas e 
duradouras. 
 
Importa salientar que os professores da CENCAL concluem que, 
apesar de uma manifestação crescente da consciência sobre 
este tema, ainda falta aos alunos de design aprofundarem a 
sensibilização à importância das artes oficinais no seu currículo 
académico. Só mais tarde, quando se apercebem, já no exercício 
profissional, desta lacuna na sua formação, é que os designers 
procuram por vontade própria cursos de formação específica ou, 
na falta de vagas nestes (uma vez que, por exemplo, na 
CENCAL apenas se admite uma baixa percentagem de 

fig 6 – artesão da tradição monitorizando a 
cozedura do barro. Fonte: autores 

fig 7 – Ação integrada entre artesão da 
tradição e aluno. Fonte: autores 
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licenciados nos seus cursos de formação especializada, sendo 
mais fácil a sua frequência enquanto estudantes), recorrem a 
workshops que acontecem em algumas alturas do ano.  
Nestes alunos os resultados são muito positivos, pois chegam 
com vontade de experimentar e aproveitar o máximo o que o 
curso lhes pode proporcionar. (fig.8) 
 

 
 
Em suma, o designer, enquanto estudante, tem vantagens em 
envolver-se com a prática experimental, porque ao entrar na 
profissão conhecerá os processos produtivos, sejam estes de 
caráter artesanal ou industrial.  
No entanto, dominar estes processos não invalida que o projeto 
seja plural e participativo, uma vez que cabe ao designer focar-se 
na investigação e desenvolvimento de conceitos ajustados a um 
público-alvo, não dispondo de tempo útil para tratar de todas as 
fases do processo, nomeadamente na fase de produção, sem 
inviabilizar a sua competitividade económica (Dormer, 1995). 
Daqui se pode extrair a relevância que assume a 
complementaridade que o artesão/operário fornece ao designer 
na materialização de um artefacto. 
 
E se conhecer os processos produtivos é positivo, quando 
falamos dos processos e matérias vernaculares, estamos ainda a 
sugerir que esta parceria com os artesãos irá resultar num 
enriquecimento da qualidade do projeto e produção, que por sua 
vez culmina num produto mais emotivo, afetivo, pormenorizado, 
pensado e com alma própria, como fruto da assimilação da 
cultura de um povo, evoluindo, pela inovação e pertinência em 
mercado que o designer acrescenta à peça.  
 

fig 8 – Designer licenciado durante aula de 
olaria. Fonte: autores 
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É nosso objetivo continuar esta investigação ao longo dos 
levantamentos em campo dos processos produtivos na área dos 
ofícios tradicionais, de forma a contribuir para a análise da 
evolução da interação entre artesãos e designers, e enriquecer 
os fundamentos de inovação, sustentabilidade e emoção no 
design.  
Pensamos ser relevante trabalhar sobre esta matéria uma vez 
que “a prática é muitas vezes um factor que gera desconforto 
para a maioria dos profissionais que se iniciam nesta actividade” 
(Moraes, 1997, p.133).  
Deste modo, se os designers estiverem conscientes da realidade 
que implica trabalhar numa ação integrada com artesãos, sejam 
estes da tradição, isto é, com conhecimento geracional, ou 
artesãos da nova geração que adquiriram o seu conhecimento 
em escolas de ensino sistematizado, conseguirão ultrapassar a 
dificuldade que se manifesta no momento da necessidade em 
materializar os seus projetos.  
 
Assim sendo, o designer poderá avançar com maior segurança e 
legitimidade, uma vez que o seu trabalho será fundamentado em 
práticas credibilizadas pelo tempo de experimentação e 
representam a essência cultural dos povos, desenvolvendo a sua 
carga emocional e preservando a sustentabilidade material e 
imaterial da comunidade que representam; mas sem nunca 
perder de vista que o seu exercício está voltado para um público-
alvo heterogéneo. 
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RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo contribuir para possíveis 
soluções que melhor respondam e correspondam às atuais 
necessidades dos utilizadores de bibliotecas públicas 
portuguesas, através da utilização de media digitais de natureza 
participativa atualmente disponíveis. As contribuições partirão de 
uma reavaliação das formas de abordagem destas bibliotecas à 
comunidade no âmbito da internet.  
 
Para um melhor enquadramento dos resultados, encontra-se em 
pleno desenvolvimento um caso de estudo na Biblioteca Pública 
Municipal do Porto. Com cerca de 180 anos, é a segunda maior 
biblioteca de Portugal (sendo a primeira a Biblioteca Nacional) e 
estima-se que terá reunido nas suas coleções cerca de 1,5 
milhões de itens que incluem manuscritos, cartografia 
proveniente de vários séculos, iconografia, impressos raros dos 
últimos cinco séculos, um conjunto de espólios de escritores e 
artistas nacionais, entre outras espécies. Desde a sua fundação 
foi atribuído a esta instituição o que é hoje conhecido como 
Depósito Legal, permitindo-lhe reunir uma vasta coleção de 
espécies que constituem um precioso retrato da sociedade 
portuguesa ao longo vários séculos. 
 
Este estudo visa demonstrar a importância da utilização de 
plataformas web, e sobretudo das ferramentas web 2.0, para 
ampliar o alcance das coleções e serviços das bibliotecas 
públicas a um maior número de utilizadores, nomeadamente 
aqueles geograficamente distantes, para estabelecer uma 
relação mais próxima e interativa com estes, e para uma 
resposta mais orientada às suas necessidades e expectativas. 
 
Embora a presente investigação se foque num caso de estudo 
particular, é nossa intenção identificar um conjunto de 
ferramentas e metodologias que, em devido tempo, possam vir a 
ser adotadas nas plataformas web de outras bibliotecas públicas 
portuguesas, ainda que devidamente adaptadas às 
características particulares de cada instituição. 
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INTRODUÇÃO 
PANORAMA DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
PORTUGUESAS NA WEB 
Considerando a biblioteca pública como uma força viva para a 
educação, cultura e informação (UNESCO 1994) e tendo em 
conta um novo paradigma social impulsionado pela evolução 
das tecnologias digitais e caracterizado pela cultura da 
participação (Anderson 2007; Cardoso et al. 2005; Cardoso et al. 
2007; Castells 2004; Jenkins 2008; Weinberger 2007), 
compreendemos que a atual abordagem que as bibliotecas 
públicas portuguesas praticam no espaço web não se enquadra, 
em geral, neste novo paradigma. 
 
Num estudo realizado, entre Abril e Julho de 20121, a um 
universo de 277 bibliotecas públicas de Portugal Continental, 
verificámos que 191 destas bibliotecas não tinham um site 
próprio e não chegava a 25% a percentagem de instituições 
presente em redes e media sociais. 
 
Este estudo foi realizado recorrendo a portais de busca, às 
plataformas web das Câmaras Municipais dos concelhos onde 
se inserem, ao Diretório de Bibliotecas de Portugal2 e ao site da 
Rede de Conhecimento das Bibliotecas Públicas3. Nem sempre 
a informação encontrada nestes dois últimos sites se revelou 
atualizada, conforme pudemos verificar através dos sites das 
Câmaras Municipais ou junto dos próprios órgãos destas 
bibliotecas. Recorremos também ao estudo realizado por Luisa 
Alvim (Alvim 2011) que nos permitiu identificar páginas de 
bibliotecas em redes sociais que não surgiram nas pesquisas 
anteriores e não se encontravam mencionadas nas páginas web 
dessas instituições. 
 
Desta pesquisa, pudemos constatar que apenas 86 bibliotecas 
tinham um site próprio da Biblioteca Municipal ou da Rede de 
Bibliotecas do Município. 
 

                                                        
1 Tendo em conta que este estudo assenta em realidades em constante 
mutação, nomeadamente no que respeita à utilização de plataformas digitais de 
natureza participativa, toda a análise de plataformas e resultados estatísticos foi 
realizada neste período de 4 meses (Abril a Julho), podendo já não corresponder 
exatamente à realidade atual. Não obstante, ainda que possa existir uma 
eventual desatualização de dados aqui apresentados, parece-nos fundamental a 
sua indicação por serem uma realidade concreta de um período muito recente e 
fatores determinantes para o percurso desta investigação. 
2 http://bibliotecas.wetpaint.com/page/BIBLIOTECAS+P%C3%9ABLICAS+-
+Lista+por+Distrito 
3 http://rcbp.dglb.pt/pt/Paginas/default.aspx 
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Mais de 50% das bibliotecas não tinham site próprio, podendo 
ser encontrada informação sobre a instituição num site do 
Município (por exemplo site da Câmara Municipal, Portal da 
Educação ou Portal da Cultura).   
 
Não encontrámos páginas na web de 36 bibliotecas. 
 
A percentagem de bibliotecas presentes em redes e media 
sociais como Facebook, Blog, Twitter, Youtube, Flickr e 
Delicious, verificou-se muito reduzida (inferior a 25%). 
Salientamos, desde já, a dificuldade sentida na identificação de 
várias destas páginas devido à falta de menção da sua 
existência na página web oficial das bibliotecas, o que por si só 
denuncia deficiências na prática de um plano de comunicação 
integrada. 
 
A opção pela criação de blogs revelou-se a mais frequente: 38 
bibliotecas apresentavam um ou mais blogs, visando uma 
interlocução mais eficaz com públicos específicos.  
 
Apenas 24 bibliotecas tinham página de Facebook e nem todas 
revelaram fazer uma manutenção regular da sua página. O início 
das páginas de Facebook de bibliotecas identificadas datava de 
2009 ou data posterior. 
 
A utilização de outras plataformas, como o Twitter, YouTube, 
Vimeo ou Delicious, revelou-se residual. 
 
Estes resultados denunciaram uma baixa utilização das 
plataformas web para as ações comunicativas das bibliotecas 
públicas e a ausência de estímulo à participação dos 
utilizadores.  
 
Embora escassas, salientaram-se bibliotecas que revelaram 
procurar uma maior proximidade com o público através de uma 
utilização diversificada de redes e media sociais, tais como a 
Biblioteca Pública de Évora, a Rede de Bibliotecas Municipais de 
Oeiras ou a Biblioteca Municipal de Celourico de Basto. Não 
obstante, verificámos que, mesmo nestes casos, o incentivo à 
participação do público era limitado, sendo pouca a interação 
efetiva com o utilizador. O estímulo à participação descrevia-se 
sobretudo na possibilidade de publicar comentários, sugerir 
leituras ou aquisição de obras e no serviço Pergunte-nos. 
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Para compreendermos as razões subjacentes à limitada 
utilização destas plataformas pelas bibliotecas públicas, 
contactamos 19 instituições, na maioria pertencente às capitais 
de distrito de Portugal, a quem enviamos um pequeno 
questionário sobre motivos que justificam a opção pela presença 
ou ausência em redes sociais, e vantagens e desvantagens 
sentidas na utilização destas plataformas. 
 
Deste inquérito, decorrido entre Março e Julho de 2012, 
obtivemos 17 respostas que nos permitiram verificar um 
conjunto de constrangimentos sentidos na grande maioria 
destas instituições, tais como, escassez de recursos humanos, 
ausência de capacidades no domínio das tecnologias web 2.0 e, 
sobretudo, falta de recursos financeiros para formar funcionários 
e manter um funcionário dedicado a estas plataformas.  
 
Uma grande parte dos responsáveis inquiridos manifestou, 
contudo, uma clara vontade em dinamizar as suas abordagens 
comunicativas e, sobretudo, em estabelecer um relacionamento 
mais próximo com o utilizador, através das plataformas web. 
 

CASO EM ESTUDO 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DO PORTO 
Face aos resultados obtidos, consideramos necessário estudar 
um caso particular que nos permitisse a observação de uma 
realidade mais concreta e mais contextualizada. 
 
A Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP) é considerada 
uma das bibliotecas mais importantes de Portugal e compreende 
um património de coleções únicas no país, de uma riqueza 
histórica e cultural considerável. Completará a 9 de Julho deste 
ano 180 anos e estima-se que as suas coleções reunam cerca 
de 1,5 milhões de itens4. Estas coleções contemplam “livrarias 
medievais”, com obras como o Diário ou Roteiro da viagem que 
em descobrimento da Índia pelo Cabo da Boa Esperança fez 
Dom Vasco da Gama em 1497, atribuído a Álvaro Velho, 
marinheiro que ía a bordo da nau São Rafael, e que constitui o 
único manuscrito conhecido deste relato (Cabral e Meireles 
1998). Incluem cartografia proveniente de vários séculos, 
impressos raros, manuscritos musicais, espólios de escritores, 
como Camilo Castelo Branco, Almeida Garrett ou Alexandre 
Herculano, entre muitos outros.  

                                                        
4 Informação dada por fonte da BPMP durante as entrevistas realizadas no 
mês de Dezembro de 2012. 
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Desde a sua fundação foi atribuído a esta instituição aquilo que 
é hoje conhecido como Depósito Legal, transformando-a numa 
fonte preciosa para o conhecimento e desenvolvimento 
intelectual da sociedade.  
 
O valor patrimonial e histórico dos seus fundos diferencia a 
BPMP de outras bibliotecas municipais, nomeadamente das 
bibliotecas da rede de leitura pública, servindo esta um público 
que ultrapassa largamente a comunidade portuense. Pela sua 
especificidade, para além de leitores do município, recebe 
anualmente visitas de investigadores, eruditos e autores de 
livros, entre outros, oriundos de todo o mundo5. Este aspeto, por 
si só, evidencia a importância de um investimento numa 
divulgação de serviços e coleções de forma descentralizada que 
permita ampliar o seu alcance a uma comunidade mais 
abrangente e geograficamente distante.  
 
Não obstante, a BPMP foi uma das instituições identificadas 
como não tendo site próprio e não se encontra presente em 
redes ou media sociais. Encontramos esporadicamente 
publicações de eventos ou atividades na página de Facebook da 
Câmara Municipal do Porto6, mas não existe uma página 
propriamente dita da biblioteca.  
 
A principal plataforma web da BPMP é o seu catálogo online7, 
ainda em fase de implementação, em parte devido à dimensão 
das suas coleções e à falta de recursos humanos. Em Março de 
2012 estimavam-se cerca de 1,2 milhões de itens nas suas 
coleções (valor que chegava a 1,5 milhões de itens em 
Dezembro do mesmo ano), estando apenas informatizados 
250.000 itens8.  
 
Este catálogo online contempla uma área reservada ao utilizador 
que lhe permite monitorizar a sua atividade de empréstimo, 
renovar o empréstimo, elaborar listas bibliográficas, guardá-las 
ou enviar resultados de pesquisa para endereço de email; 
apresenta também um registo de eventuais infrações ou multas 
do utilizador. Trata-se de uma área essencialmente direcionada 
para as atividades de empréstimo domiciliário, sendo o grau de 

                                                        
5 Existem registos de visitas oriundas de países tão longínquos como a Índia, 
Japão, Tailândia ou Emirados Árabes. 
6 https://www.facebook.com/CamaraMunicipaldoPorto 
7 http://bibliotecas.cm-porto.pt 
8 Informação fornecida pelos órgãos da BPMP em Março de 2012. 
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personalização possível limitado (tal como reiterado pelos 
próprios responsáveis) e não sendo particularmente estimulada 
a participação do público.  
 
Não tendo site próprio, toda a informação institucional da BPMP 
é apresentada numa área do site do Balcão de Atendimento 
Virtual – BAV, considerada esta a sua página web oficial. Esta 
plataforma constitui um espaço online da Câmara Municipal do 
Porto que reúne diversificadas informações sobre o município, 
agrupadas em mais de 4 dezenas de menus.  
 
Entre Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013 fizemos uma análise 
ao espaço da BPMP no BAV e verificámos existirem dois 
caminhos possíveis para chegar aos conteúdos relacionados 
com esta biblioteca, sendo que cada um destes nos conduzia a 
páginas diferentes com uma estrutura organizacional e mesmo 
informações distintas, ou seja, a dois micro sites da BPMP.  
 
Um dos percursos possíveis – através do menu Cultura, Turismo 
e Desporto9 – apresentava conteúdos focados essencialmente 
nos serviços da instituição, como por exemplo atividades infanto-
juvenis, consulta de fundos ou empréstimo bibliotecário, reserva 
de documentos, entre outros.  
 
Um segundo percurso – através da seleção do logotipo Porto 
Cultura no rodapé na página inicial do BAV –, direcionou-nos 
para uma onde se encontrava o submenu Bibliotecas10. Neste 
submenu podíamos encontrar um 2º micro site da BPMP com 
conteúdos mais centrados na sua informação institucional, 
nomeadamente na descrição da missão, e num enquadramento 
histórico e cultural da biblioteca e das suas principais coleções. 
Apresentava ainda uma descrição de espaços e facilidades e 
uma área dedicada a programas e atividades 
 
Apesar do acesso a este 2º micro site ser pouco evidente no site 
do BAV, verificámos que a pesquisa das palavras “Biblioteca 
Pública Municipal do Porto” em motores de busca como o 
Google, Yahoo, Altavista ou Sapo apresentava num dos 
primeiros lugares esta hiperligação (geralmente em primeiro 
lugar surge o catálogo online).  

                                                        
9 http://balcaovirtual.cm-
porto.pt/PT/empresas/guiatematico/cul_tur_dpt/bibs/bpmp/aces_internet_nas_bib
s_mun/Paginas/actividade.aspx 
10 http://balcaovirtual.cm-
porto.pt/PT/cultura/bibliotecas/bibliotecapublicamunicipaldoporto/Paginas/bibliote
capublicamunicipaldoporto.aspx 
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No que respeita à divulgação das coleções da BPMP, este micro 
site revelou maior informação e uma subdivisão mais clara das 
diferentes tipologias que a constituem. Apresentava também um 
enquadramento histórico da biblioteca e do edifício que ocupa, 
que não encontrámos no 1º micro site e que constitui informação 
importante no que respeita ao valor histórico e patrimonial da 
biblioteca. Os programas e atividades encontravam-se 
claramente estruturados e com maior número de informação. 
 
O 1º micro site apresentava, contudo, informações que não 
encontrámos no 2º, nomeadamente no que respeita ao acesso à 
internet, à cedência de instalações culturais ou à reserva de 
documentos. Apesar da ausência desta e outras informação no 
2º micro site, verificámos a existência de hiperligações neste 
micro site que nos conduziam para a informação em falta, 
presente no 1º, confirmando a nossa perceção destes 2 espaços 
como complementares um do outro. Não obstante, esta relação 
não se apresentava explícita ao utilizador, sendo percetível 
apenas quando feita uma navegação completa nestes dois 
espaços. Ligações no sentido inverso, do 1º micro site para o 2º, 
não foram encontradas. 
 
Na análise feita a estes espaços verificámos um conjunto de 
hiperligações corrompidas e informações claramente 
desatualizadas. 
 
No 1º micro site o acesso à Newsletter presente no menu 
Actividades infanto-juvenis para crianças e famílias conduzia a 
uma página em branco; verificámos a ausência de hiperligações 
na Agenda de Eventos da página Exposições nos equipamentos 
culturais e do menu Mostras bibliográficas. O programa de 
atividades em Actividades infanto-juvenis para crianças e 
famílias era relativo à Páscoa de 2012, e o programa de 
Actividades infanto-juvenis para escolas referia-se ao ano letivo 
2011-2012. 
 
No 2º micro site as hiperligações da página História data-a-data 
conduziam a páginas em branco; o programa do Boletim 
Bibliográfico Trimestral da página Biblioteca Sonora (menu  
Espaços/ Facilidades) referia-se a Março de 2010; os conteúdos 
de Agendas em Programas/atividades referiam-se a 2011 e 
quando selecionámos as hiperligações presentes nesta página 
obtivemos uma página com a mensagem “Acesso negado(...)”. 
Os conteúdos de Exposições, Oficinas referiam-se a 2011. 
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No âmbito desta investigação realizamos, entre Março de 2012 e 
Abril de 2013, um conjunto de entrevistas a coordenadores de 
diferentes departamentos da BPMP que nos permitiu, um pouco 
à semelhança do que já constatáramos noutras instituições, 
verificar uma clara vontade destes em modernizar os serviços da 
biblioteca, aproveitando o potencial dos meios digitais, 
nomeadamente das ferramentas web 2.0. Consideraram 
vantajoso, no que respeita à preservação do fundo patrimonial, a 
divulgação e difusão dos serviços e da coleção junto de um 
público mais abrangente e geograficamente distante, e foi 
manifesto o interesse em estabelecer um contacto mais direto 
com a comunidade de utilizadores e em posicionarem-se melhor 
face às culturas digitais e participativas.  
 
Como motivos para as reduzidas ações de comunicação através 
da internet e escassa interação com o utilizador foram referidas 
a escassez de recursos humanos, ausência de capacidades no 
domínio das tecnologias web, falta de orçamento para melhorar 
as plataformas disponíveis, como o catálogo online11, e falta de 
orçamento para formar funcionários no âmbito destas 
tecnologias e manter um funcionário dedicado a estas 
plataformas, em parte, os mesmos motivos verificados a nível 
nacional. Foi também mencionada a falta de autonomia nas 
ações de comunicação da BPMP. A conceção de sistemas de 
informação e comunicação a nível institucional tende a 
centralizar as decisões. Neste sentido, apenas a Câmara 
Municipal do Porto está presente em redes sociais, sendo que 
instituições adjacentes a esta poderão publicar conteúdos nas 
redes da própria Câmara e sob sua aprovação. Presenças 
autónomas de serviços nas plataformas web não são 
encorajadas. Fomos também informados pela BPMP não serem 
eles quem determina o que vai ser publicado na página de 
Facebook da Câmara mas o Gabinete de Comunicação e 
Promoção da Câmara.  
 
Não podemos deixar de registar, contudo, um conjunto de 
iniciativas da BPMP com vista a melhorar os serviços através da 
web. A criação do projeto Biblioteca Digital da BPMP (BPMP 
Digit@l) perspetiva o acesso, através do catálogo online, a obras 
e bens culturais de interesse patrimonial a uma comunidade de 
utilizadores e potenciais utilizadores geograficamente distantes. 
                                                        
11 O catálogo online é um produto comercializado por módulos. Existem 
módulos disponíveis que permitem um grau de participação maior, mas a BPMP 
não teve orçamento para os adquirir, optando apenas por aquilo que 
denominaram como “módulos base”. 
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Permite ainda contribuir para a preservação dos documentos 
originais, muitos deles e estado visível de degradação. 
 
Em Novembro de 2012 a BPMP começou também a publicar 
obras em formato digital na Europeana12, visando descentralizar 
e melhorar o acesso do seu património cultural. 
 
O projeto Biblioteca Sonora Digital (repositório electrónico de 
áudio livros), de acesso restrito a cidadãos portadores de 
deficiência visual, procura satisfazer as necessidades de um 
público mais específico, facilitando o seu acesso aos conteúdos 
através do catálogo online.  
 
Apesar destas iniciativas se encontrarem em pleno 
desenvolvimento e do manifesto esforço dos funcionários da 
BPMP para digitalizar parte do seu património, os reduzidos 
recursos humanos e meios técnicos disponíveis tornam este 
processo consideravelmente moroso e árduo, conforme 
reiterado pelos próprios responsáveis desta instituição, 
encontrando-se ainda numa fase de desenvolvimento inicial. 
 

CONCLUSÕES 
O estudo já realizado demonstra um grau de desfasamento 
entre as práticas comunicativas das bibliotecas públicas 
portuguesas através de plataformas web e a evolução cultural e 
tecnológica da nossa sociedade.  
 
No caso particular da BPMP, identificámos um conjunto de 
vantagens práticas da virtualização e descentralização de 
serviços através das plataformas web. Não obstante, verificámos 
a ausência de ações de comunicação regulares neste meio e 
detetámos um conjunto de problemas nas 2 páginas web oficiais 
da BPMP, tais como ligações corrompidas, páginas em branco e 
desatualização de conteúdos. Constatámos também que a 
interação com os utilizadores nestas plataformas é praticamente 
nula.  
 
Estes resultados revelam a importância de uma reavaliação das 
práticas comunicativas das bibliotecas públicas portuguesas no 
contexto da internet, de forma a encontrar possíveis soluções 
que melhor respondam e correspondam às atuais necessidades 

                                                        
12

 http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_dataProvide
r%3A%22Biblioteca+P%C3%BAblica+Municipal+do+Porto%22.  
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e expectativas dos utilizadores, e que melhor se enquadrem no 
contexto das emergentes culturas participativas. 
 
Embora a presente investigação se foque num caso de estudo 
particular, é nossa intenção identificar um conjunto de 
metodologias que possam, em devido tempo, vir a ser adotadas 
por outras bibliotecas públicas portuguesas, visando a 
otimização dos seus serviços e uma maior integração na 
comunidade de utilizadores. Naturalmente, o processo de 
implementação destas metodologias e tecnologias em qualquer 
biblioteca deverá sempre obedecer ao estudo prévio de cada 
instituição em particular e devidamente adaptado às suas 
características.  
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RESUMO 
Nesta comunicação iremos apresentar o projecto prático “Museu 
do Resgate” (MdR), em desenvolvimento no âmbito do 
Programa Doutoral em Media Digitais da Universidade do Porto. 
Este projecto, nascido em Junho de 2012, tem como missão 
agregar, num website, diferentes visões, registadas em vídeo, 
do dia a dia das culturas locais. O principal objectivo é contribuir 
para a discussão sobre um novo conceito de museu, construído 
colectivamente e que emerge do enraizamento dos media 
participativos e da proliferação de novas ferramentas de criação 
e partilha de conteúdos digitais online, às quais muitos recorrem 
para documentar fragmentos dos seus quotidianos.  
 
O nosso projecto de investigação tem, como ponto de partida, a 
decifração das concepções emergentes de “documental”. 
Interessa-nos compreender de que modo poderão os media 
digitais, através das suas características fortemente ubíquas, 
sociais e participativas, contribuir para a inclusão dos cidadãos 
numa prática documental. Em consequência, procuramos 
também perceber qual o valor patrimonial dos registos 
documentais do quotidiano. 
 
O projecto prático foi inaugurado com o apoio do programa de 
dinamização cultural “Manobras no Porto”, que, durante 2011 e 
2012, teve como objectivo encorajar e apoiar financeiramente 
projectos e acções que ambicionassem explorar as interacções 
com as comunidades locais do Centro Histórico do Porto. 
 
Dado o carácter inclusivo do projecto MdR e a importância da 
participação natural e espontânea dos cidadãos, adoptou-se um 
conjunto variado de métodos e processos de investigação com 
características exploratórias e etnográficas. Iremos, portanto, 
nesta comunicação, expor a metodologia adoptada no 
desenvolvimento das várias fases deste projecto. 
 
Por fim, apresentaremos um conjunto de conclusões que nos 
permitem alicerçar a nossa argumentação sobre qual o 
contributo deste projecto de investigação para a problemática 
levantada. Iremos também apresentar uma perspectiva sobre 
desenvolvimentos futuros para o projecto em questão. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
quotidiano . culturas locais . património documental . visões 
participativas . registos audiovisuais . museum of all 
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O NOVO ECOSSISTEMA DE CONSUMO  
DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS 
O projecto de investigação no qual se insere a presente 
comunicação surge a partir da suspeita de que o conceito de 
objecto documental poderá estar a sofrer profundas 
transformações, perante a realidade da sociedade de consumo 
de conteúdos media que se tem tornado cada vez mais 
participativa. 
 
De facto, os media participativos1 têm vindo a ser reconhecidos 
como os grandes responsáveis por um conjunto de 
transformações no tradicional ecossistema dos media. A 
produção, a partilha e o consumo de conteúdos media são, cada 
vez mais, acções ao alcance de qualquer um. Nesta Era dos 
‘conteúdos gerados pelo consumidor’2, temos vindo a assistir à 
emancipação do indivíduo consumidor passivo, que pode agora, 
muito facilmente, tornar-se num indivíduo produtor activo. 
Falamos da emancipação do indivíduo, não só na cadeia de 
consumo de conteúdos media, como também perante os 
grandes organismos governamentais, económicos e sociais, 
uma vez que, agora, ele já não depende destes para estruturar a 
sua participação na sociedade, nem para comunicar com outros 
indivíduos.  
 
Depois de cerca de um século a consumir conteúdos media 
segundo uma lógica unidirecional, neste novo século, as 
pessoas estão a procurar formas alternativas de consumo de 
conteúdos media. Durante o século XX, as pessoas acediam à 
produção cultural através dos meios de difusão, tais como a 
rádio e a televisão. Hoje, com a Internet, muitas pessoas já 
trocaram o rádio por plataformas online de consumo de música, 
e cada vez mais pessoas estão a trocar a televisão por 
plataformas de partilha de vídeo realizado pelos utilizadores. De 
facto, temos vindo a verificar um aumento acentuado de público 
a consumir conteúdos audiovisuais em plataformas tais como o 
YouTube, em vez de o fazerem na televisão.  
 
Ao contrário do que acontecia naquele meio de comunicação de 
lógica unidirecional, no YouTube, a maior parte dos conteúdos 
que as pessoas consomem são produzidos por indivíduos sem 

                                                        
1 Os media participativos são entendidos aqui como um conjunto de processos 
online e offline que introduzem a participação no ecossistema de produção, 
difusão e consumo de produtos media. 
2 A expressão conhecida em inglês é ‘user-generated content’. 
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qualificações académicas ou profissionais na área do 
audiovisual. Segundo Michael Strangelove (Strangelove, 2011), 
é o conteúdo gerado pelo utilizador, que tem mantido uma 
grande profusão de espectadores e que, entre muitos outros 
aspectos, tem marcado a diferença entre o YouTube e a 
televisão, enquanto meios para consumo de conteúdos 
audiovisuais. 
 
Os utilizadores do Youtube recorrem às ferramentas de registo 
mais comuns — desde as câmaras de vídeo aos telemóveis — e 
às ferramentas de edição, estas também cada vez mais 
acessíveis, como se fossem ‘armas’ de expressão. Estas 
ferramentas digitais possibilitam a construção e comunicação de 
um discurso, de uma visão pessoal, e a partilha dessa visão com 
os restantes utilizadores, membros de um grupo ou de uma 
comunidade, algo impensável num meio como o da televisão. E 
acreditamos que são os estímulos sociais de partilha, de 
cooperação e de acção colectiva que têm continuado a motivar o 
crescimento da vontade de participação das pessoas na cadeia 
de consumo de conteúdos media. É o reconhecimento das 
pessoas que visualizam a produção audiovisual amadora, e o 
desejo de atingir uma fama viral na Internet, que continua a fazer 
aumentar a produção e partilha de conteúdos audiovisuais em 
plataformas como o YouTube. 
 

A DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL  
DO QUOTIDIANO COMO PATRIMÓNIO 
Entre a grande variedade de tipologias e categorias de vídeos 
amadores que podemos encontrar no YouTube, interessa-nos 
concentrar o nosso argumento naqueles que, de algum modo, 
possam servir de contributo para uma documentação do 
quotidiano, seja ele de cariz pessoal, familiar, de um grupo, 
comunidade ou população. Alguns destes vídeos funcionam até 
como visões únicas de acontecimentos, que de outro modo não 
teriam uma cobertura tão instantânea e factual. Apesar de se 
encontrarem desestruturados e dispersos por plataformas como 
a do YouTube, estes documentos apresentam, quanto a nós, o 
potencial de contribuírem de forma significativa para a 
preservação de um património cultural imaterial das sociedades.  
 
Os registos do património cultural dos grupos, comunidades e 
civilizações têm vindo a ser, desde o início do século XIX, uma 
das principais áreas de interesse dos linguistas, antropólogos, 
etnólogos e sociólogos. Vários investigadores, munidos de 
novas técnicas, tecnologias e práticas, ao longo de quase dois 
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séculos, recuperaram registos de hábitos, expressões e 
tradições culturais em vias de extinção. No início do século XX, 
o organismo internacional UNESCO adoptou uma Convenção 
(UNESCO, 2003), para a Salvaguarda do Património Cultural 
Imaterial. Contudo, esta convenção tem levantado uma 
discussão entre vários investigadores antropólogos e sociólogos. 
Alguns defendem que se tratou de uma vitória para os 
investigadores, já que, pela primeira vez, foi contemplada num 
documento produzido por um organismo internacional, uma 
preocupação com o património das culturas locais. Outros 
defendem que esta convenção apenas vem afirmar uma visão 
político-jurídica sobre o tema, carregada de uma grande 
contradição, pois parece adoptar uma visão única e globalizante 
em relação ao conceito de património. Manuel João Ramos, fala 
mesmo de uma “colonização mental de uma série de culturas 
que, de certa maneira, contradiz a intenção preservadora da 
diversidade cultural” (TSF, 2009).  
 
Aquilo que entendemos por património imaterial, até pelo que 
está descrito na convenção da UNESCO (UNESCO, 2008), este 
é algo vivo, dinâmico, que está em constante mudança e, nesse 
sentido, a sua protecção, preservação e consequente 
“cristalização” é algo que em determinadas situações poderá 
não fazer qualquer sentido. Vejamos o caso de costumes 
populares com os quais as próprias comunidades locais 
deixaram de se identificar, ou o caso de processos e técnicas de 
trabalho que se tornaram obsoletos perante a evolução 
tecnológica, ou ainda o caso do estabelecimento de normas 
ortográficas rígidas que só poderão por em causa a própria 
evolução natural de uma língua.  
 
Acreditamos portanto que, dada a sua diversidade e 
singularidade, não podemos pretender caracterizar uma 
determinada cultura local através de processos globalizantes, 
munidos de uma só perspectiva, homogeneizada, que apenas 
irá contribuir para uma uniformização cultural. Não podemos 
querer aplicar os métodos de classificação de património 
material aos exemplos de património imaterial. De facto, o 
processo de salvaguarda do património cultural imaterial tem 
sido entregue a organismos oficialmente consagrados, tais como 
os centros de estudo e investigação em antropologia e 
sociologia (ligados às universidades) e os museus, que 
desempenham o papel de documentar, colectar, preservar e 
apresentar elementos representativos da expressão das culturas 
locais. E o escrutínio sobre ‘o que é ou não bom patrimonizar’ 
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tem sido da responsabilidade de um conjunto restrito de 
indivíduos peritos. São eles que têm vindo a decidir o que é ou 
não provido de vocação patrimonial.  
 
Mas então, se a cultura é algo que diz respeito aos indivíduos 
membros de um grupo, de uma comunidade, de uma população 
ou de uma civilização, tal como refere a convenção, quem 
melhor do que os próprios cidadãos para decidir o que se deve 
ou não preservar na sua própria cultura? Mais importante do que 
decidir o que deve ser preservado e como deve ser preservado, 
é a envolvência das pessoas no próprio processo de decisão. 
Acreditamos que ao envolver os cidadãos em todo o processo, 
tornando-o mais participativo estaremos a reforçar o próprio 
tecido social, os valores de cidadania e a própria autenticidade 
daquilo que é preservado. Mas, acima de tudo, iremos 
salvaguardar que todo o processo não ficará refém de interesses 
unicamente políticos, comerciais e/ou turísticos. 
 
Na nossa investigação, questionamos, portanto, qual poderá ser, 
nesse processo de reconhecimento de vocação patrimonial, o 
contributo dos media participativos. Por outras palavras, de que 
modo poderão os media participativos contribuir para a inclusão 
dos cidadãos na prática documental e assim permitir que a 
Salvaguarda do Património Cultural Imaterial se torne numa 
acção colectiva e que deixe de estar consignada apenas aos 
tradicionais organismos oficiais? E, neste contexto, qual poderá 
ser o papel dos registos audiovisuais amadores do quotidiano? 
Qual a sua vocação patrimonial? 
 
Se olharmos novamente para aquilo que se está a passar no 
YouTube, apercebemo-nos que as pessoas estão 
instintivamente a contribuir para um registo documental de 
determinados aspectos relacionados com a sua cultura, ou 
forma como vêem o mundo. Apesar de dispersos e 
desestruturados, estes registos parecem fazer parte de um 
arquivo audiovisual do quotidiano. Este arquivo, se agregado, 
estruturado e interpretado, poderá  assemelhar-se a uma 
espécie de museu vivo, construído colectivamente, não só por 
aqueles que o visitam e utilizam, mas também por todos os que 
contribuem activamente. Acreditamos que o nosso projecto de 
investigação pode, deste modo, contribuir para a discussão 
sobre este museu de todos, através do seu projecto prático, o 
Museu do Resgate (MdR), inaugurado em 2012. 
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AS FASES DE TRABALHO E METOGOLOGIA 
UTILIZADA  
A investigação, no âmbito da qual foi desenvolvido o projecto 
MdR, iniciou-se muito antes de 2012. De facto, para uma melhor 
compreensão das metodologias de trabalho utilizadas, será 
importante entender as cinco fases do projecto de investigação.  
 
A primeira fase, ainda no âmbito da investigação em mestrado 
(Brandão, 2008), serviu como ponto de partida para toda a 
posterior investigação. Em 2008, foram desenvolvidos um 
conjunto de quatro exercícios exploratórios envolvendo a 
Fundação de Serralves, no Porto e o seu Museu de Arte 
Contemporânea. Estes exercícios tiveram como objectivo 
compreender quais os resultados da participação dos visitantes 
de um museu na construção, reconstrução e desconstrução da 
própria identidade institucional, usando o vídeo como ferramenta 
de trabalho. 
 
Numa segunda fase, já no âmbito do doutoramento, surgiu a 
necessidade de aprofundar a abordagem ao conceito de museu 
participativo, ou, ainda mais precisamente, de ‘museu de todos’. 
Depois do levantamento de um conjunto de hipóteses de 
territórios para dar continuidade ao trabalho de investigação e de 
reequacionamento das questões de partida, constatámos a 
necessidade de nos distanciarmos do território tradicional das 
instituições. Foi nesse momento que o Manobras no Porto 
(MnP), programa de intervenção cultural centrado no território 
geográfico do Centro Histórico do Porto (CHdP)3, surgiu como 
uma boa oportunidade para iniciar um projecto de construção de 
um reportório audiovisual colectivo. A intenção do MnP de 
envolver os cidadãos na construção das próprias ações 
culturais, foi um dos principais motivos que reforçaram a 
pertinência da escolha deste objecto para o desenvolvimento do 
nosso estudo. 
  
Mas antes, importa referir que constatámos, desde cedo, que o 
tipo de abordagem a adoptar a partir desta fase do trabalho, e 
mais adequado à problemática identificada, deveria ser do tipo 
investigação-acção, ou auscultação-proposição. Isto é, uma 
abordagem na qual, na sequência de fases de trabalho 
exploratório e empírico de observação e de recolha de 
informação, fossem apresentados exercícios práticos que 
explorassem contextos de participação e colaboração. 

                                                        
3 Programa cultural suportado financeiramente por fundos europeus e com a 
duração de dois anos (2011 e 2012). 
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Nesse sentido, na segunda fase do trabalho de investigação, em 
2011, foi desenvolvido um trabalho exploratório de auscultação e 
prospecção sobre o objecto de estudo entretanto escolhido, o 
MnP. Foi então adoptada uma metodologia intuitiva, a qual 
implicou o recurso a técnicas de observação participante durante 
as actividades desenvolvidas pelo MnP, a implementação de um 
conjunto de entrevistas exploratórias a vários ativistas culturais 
do Porto e outras pessoas envolvidas com o programa, e o 
desenvolvimento de exercícios audiovisuais participativos. Esta 
fase possibilitou o teste de algumas experiências, bem como 
também, prever qual o tipo de feedback que as pessoas poderão 
dar quando lhes é solicitada a expressão da sua própria visão 
sobre a sua rua ou cidade. 
 
Já no início do ano de 2012, depois da identificação e 
caracterização do território de trabalho, surgiu a oportunidade de 
propor um projecto prático que traduzisse as nossas intenções 
de investigação e hipóteses formuladas. Em Junho do mesmo 
ano arrancou o projecto MdR, um website com o objectivo de 
agregar registos do quotidiano do CHdP, realizados pelos seus 
habitantes, visitantes e pessoas que lá trabalham. Registos sem 
qualquer pretensão estética, que podiam ser realizados com 
recurso a qualquer tipo de equipamento que desse para fazer 
vídeos. Registos realizados por parte de qualquer pessoa com 
melhor ou pior talento para o audiovisual.  
 
Assim sendo, a terceira fase do trabalho de investigação 
resumiu-se, acima de tudo, à construção do website4, para a 
agregação de todos os vídeos recolhidos. Este website divide-se 
em três áreas: uma área onde o utilizador pode conhecer o 
projecto e a sua missão, uma outra área onde é feita a 
solicitação de contribuições ao utilizador, através de um 
formulário, e uma última área onde o utilizador pode aceder a 
todos os vídeos já resgatados.   
 
Ainda durante a construção do website, deu-se início à quarta 
fase de trabalho, a qual teve como principal objectivo, através do 
contacto directo com as pessoas do CHdP, comunicar o 
projecto, recrutar contribuidores e apresentar resultados. 
Procedemos então à colecta, de porta em porta, de vídeos já 
realizados, planeámos sessões de registo semanais, as quais 
intitulámos de rusgas, onde os participantes, na sua maioria 

                                                        
4 Online em: http://www.museudoresgate.org 
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provenientes de fora do CHdP, foram convidados a apresentar 
as suas visões através de percursos ou motes lançados à 
partida, e apresentámos os resultados do projecto, através da 
projecção de vídeo em estabelecimentos locais, tais como 
tascas, cafés e restaurantes e em sessões de debate5, incluídas 
no programa do MnP. 
 
Para o apoio logístico no trabalho de campo e para a 
programação e implementação do website, foram recrutadas 
duas pessoas. Todas as acções implementadas foram 
documentadas em registo fotográfico e vídeo. E todos os 
episódios, conversas, contactos com as pessoas participantes 
no projecto, foram registadas em diário de campo. Estas 
técnicas permitiram que todo o processo de trabalho e 
resultados fossem alvo de avaliação regular ao longo do 
desenvolvimento do projecto, levando a que, algumas das 
expectativas iniciais, se moldassem e adaptassem às surpresas, 
obstáculos, dificuldades e oportunidades que iam sendo 
encontradas. 
 
A quinta fase do projecto de investigação, já em curso, passa 
pela intenção de expandir o MdR a outros locais, territórios e 
contextos. Foram já desenvolvidos um workshop no âmbito do 
festival de media digitais “futureplaces”, bem como parcerias 
com outros projectos de índole académico: um sobre o tema da 
gastronomia portuense6, outro sobre as memórias da Rua do 
Sol, na Maia7 e outro sobre a recolha do reportório audiovisual 
das bandas e músicos que ensaiam no antigo Centro Comercial 
STOP8.  

 
PERSPECTIVAS DE FUTURO E CONCLUSÕES 
Esta última fase do projecto irá implicar igualmente a própria 
reestruturação do website, no qual iremos incluir um conjunto de 
recomendações sobre como implementar um novo ‘resgate’. 
Deste modo, o utilizador, visitante deste ‘museu metafórico’, 
poderá não só contribuir com os seus registos em vídeo, como 
também apresentar interpretações sobre o arquivo já existente 
— nomeadamente através da montagem de novas narrativas 

                                                        
5 Encontros de reflexão sobre uma selecção de projectos apresentados. 
6 Projecto desenvolvido por Susana Almeida, no âmbito do Doutoramento em 
Design da Universidade do Porto e com a colaboração de alunos da Faculdade 
de Belas-Artes da Universidade do Porto. 
7 Projecto desenvolvido por Sofia Dias, no âmbito do Mestrado em Design da 
Imagem, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto. 
8 Projecto desenvolvido por Tiago Alves, no âmbito da Licenciatura em Design e 
Comunicação Multimédia da Escola Superior Artística do Porto. 



37

~ BRANDÃO, ALVELOS, DUARTE MARTINS _ O MUSEU DO RESGATE: 
REGISTOS DO QUOTIDIANO CONFIGURADOS COMO PATRIMÓNIO 
DOCUMENTAL ~ 
 

 

audiovisuais tendo como matéria-prima os vídeos resgatados — 
ou até mesmo apresentar propostas de curadoria de novos 
contextos de aplicação do projecto. Portanto, aquilo que foi 
desenvolvido no CHdP passará assim a constiruir-se apenas 
como uma de muitas possibilidades de aplicação da ideologia de 
acção do MdR. É, desta forma, nossa intenção abrir o projecto a 
novos usos e interpretações, de forma a contribuir para o 
desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a importância 
do documental na criação colectiva de uma memória visual das 
culturas locais, e sobre o potencial patrimonial dos registos 
audiovisuais amadores do quotidiano. 
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RESUMO 
Esta investigação assume-se como um contributo para uma 
abordagem à museologia do design centrada numa perspectiva 
que parte da própria disciplina e, simultaneamente, pretende 
delimitar o quadro conceptual de suporte à construção de um 
instrumento de representação, análise e discussão sobre a 
mesma.  
Usando a história do Design Português como caso de estudo, 
procura-se desenvolver um espaço de debate online onde, após 
a disponibilização de alguns dos artefactos mais representativos 
da herança cultural do design em Portugal, selecionados através 
de uma metodologia que recolherá os contributos de designers e 
académicos portugueses, o público será convidado a conhecer o 
papel que o design teve na origem dos mesmos.  
Assim aos dados históricos e contextuais tentar-se-à adicionar 
uma camada interpretativa dedutível, quer do próprio projeto, 
quer dos usos suscitados pelos artefactos.  
Por um lado, pretende-se dar respostas a questões sobre o 
programa objectivo a que o artefacto respondeu, sobre as 
condicionantes que se impuseram no seu processo construtivo, 
ou sobre o reflexo do designer enquanto autor nas soluções 
propostas. Por outro, o instrumento a desenvolver permitirá 
ainda a colaboração dos públicos possibilitando-lhes criar o seu 
próprio discurso sobre os mesmos artefactos e contribuir para o 
enriquecimento do espólio, através da submissão de fotografias, 
vídeos, sons ou outros documentos que sejam representativos 
das experiências de utilização que estes vivenciaram com os 
mesmos.  
Consideramos ainda que esta aproximação dos públicos ao 
universo do design português, a partir do reconhecimento da 
importância que este assume no nosso dia a dia, contribuirá 
para a valorização da própria disciplina do design. 
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“Reconhecendo que cada pessoa, no respeito dos direitos e 
liberdades de outrem, tem o direito de se envolver com o 
património cultural da sua escolha, como expressão do 
direito de participar livremente na vida cultural consagrado 
na Declaração Universal dos Direitos do Homem das 
Nações Unidas (1948) e garantido pelo Pacto Internacional 
Relativo aos Direitos Económicos, Sociais e Culturais 
(1966); 
(…) 
As Partes na presente Convenção acordam em: 
a) Reconhecer que o direito ao património cultural é 
inerente ao direito de participar na vida cultural, tal como 
definido na Declaração Universal dos Direitos do Homem; 
b) Reconhecer uma responsabilidade individual e colectiva 
perante o património cultural;(…)” 
 
in “Convenção Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património 

Cultural para a Sociedade”, aprovada e assinada em Faro a 27 de Outubro de 

2005 e publicada em Diário da República, 1ª série—N.o 177—12 de Setembro 

de 2008, página 8–20. 

 
 
Assinada por Portugal a 27 de Outubro de 2005, a Convenção 
Quadro do Conselho da Europa Relativa ao Valor do Património 
Cultural para a Sociedade define os conceitos, objectivos, 
direitos, responsabilidades e políticas de património cultural, 
entre outras, a serem implementadas pelos seus signatários. 
Surge reforçada nesta convenção a importância da participação 
dos cidadãos, não só no usufruto do que será estabelecido 
como Património Cultural, mas também nas tomadas de decisão 
sobre a sua definição, seleção e enriquecimento. Este princípio 
é claramente exposto nos seus artigos 4º, Direitos e 
Responsabilidades Relativos ao Património Cultural, onde se 
acorda que “as partes reconhecem: a) que cada pessoa, 
individual ou colectivamente, tem o direito de beneficiar do 
património cultural e de contribuir para o seu enriquecimento;” e 
12º, Acesso ao Património Cultural e Participação Democrática, 
onde se define que “as partes comprometem-se a: a) Encorajar 
todas as pessoas a participar: No processo de identificação, 
estudo, interpretação, proteção, conservação e apresentação do 
património cultural; Na reflexão e debate públicos sobre as 
oportunidades e os desafios que o património cultural 
representa;”(INCM, 2008). 
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O próprio conceito de Património Cultural tem sido alvo de 
constantes atualizações e inclui hoje, para além dos objetos 
físicos e locais classificados, as denominadas práticas 
patrimoniais (Harrison, 2010b). Estas, tais como os objetos e os 
locais, são preservadas e transmitidas de geração em geração 
como atributo coletivo, elemento fundamental na construção e 
materialização da identidade social/cultural de um 
grupo/sociedade (Rodrigues, 2012). Podemos assim assumir o 
Património Cultural como o conjunto de bens, materiais e 
imateriais, considerados de interesse coletivo, suficientemente 
relevantes para serem perpetuados no tempo, sendo que esta 
invocação do passado assume igualmente a função de recordar 
e legitimar o que socialmente é mais relevante para esse 
grupo/sociedade, constituindo assim a sua memória social 
(Olick, 1999).  
Academicamente a noção do que se considera património tem 
igualmente progredido, existindo hoje, segundo Rodney Harrison 
dois entendimentos, inter-relacionados, sobre o conceito de 
Património: a extensa abordagem “top-down” de classificação e 
promoção de locais específicos, por parte dos estados, como 
repositórios dos valores regionais, nacionais e internacionais, 
que dão origem ao património “oficial”; e a relação “bottom-up” 
entre pessoas, objetos, locais e memórias que formam as bases 
para a criação de formas “não-oficiais” de herança/património, 
por norma, ao nível local (Harrison, 2010a). 
Ainda que alguns autores definam Património “apenas” como os 
objetos, locais e práticas que podem ser legalmente protegidas 
em leis e cartas de direitos, estipulados para tal por organismos 
internacionais como a Unesco ou nacionais como os governos 
(Harrison, 2010b) –  tal como convencionado na abordagem 
“top-down” – não podemos descurar a importância de analisar 
os processos através dos quais a memória se transmite 
socialmente e de que forma influencia ou é influenciada pelas 
sociedades (Martins, 2011). 
Neste enquadramento, o papel do cidadão, enquanto membro 
ativo da sociedade em que se insere, ganha um valor acrescido. 
A sua participação na “identificação, estudo, interpretação, 
proteção, conservação e apresentação do património cultural 
(...) e na reflexão e debate públicos sobre as oportunidades e os 
desafios que o património cultural representa”(INCM, 2008) 
atribui-lhe responsabilidades suplementares que, embora 
sempre presentes, nunca antes haviam sido reconhecidas e 
estabelecidas.  
Mesmo na revisão da literatura verificamos que a pertinência da 
participação social nos processos de criação de património 
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cultural e da patrimonialização do seu espólio não é uma 
novidade. Há muito que a antropologia cultural se debruça sobre 
as questões relacionadas com a produção, reprodução e 
materialização do saber das sociedades, ou seja, como estas 
formam e transmitem o seu conhecimento acumulado ao longo 
da sua história.  
Contudo, é na sociologia que este conceito nos surge, de forma 
mais explícita, através do filósofo e sociólogo Maurice 
Halbwachs, um discípulo de Émile Durkheim e considerado o 
expoente máximo da “sociologia da memória colectiva” 
(Rodrigues, 2012). Na sua obra “La mémoire collective”, 
originalmente publicada em 1950, este autor defende a ideia de 
que, por norma, é em sociedade que as pessoas adquirem as 
suas memórias mas é também nesta que as recordam, 
reconhecem e as localizam (Halbwachs, 1990). Segundo ele a 
memória é, portanto, um fenómeno social colectivamente 
construído e reproduzido ao longo do tempo. Tal como o 
património cultural, a memória social que o gera é dinâmica, 
mutável e seletiva, registando apenas para as gerações futuras 
o que considera mais importante.  
Partindo desta perspectiva Halbwachs desenvolve ainda a 
relação da memória social com identidade. Segundo ele a 
identidade emerge precisamente do reflexo do esforço que um 
grupo desenvolve, ao longo do tempo, neste processo de 
construção de memória. É a memória colectiva que está na base 
da construção da identidade, reforçando assim o sentimento de 
pertença identitária e garantindo a coesão e continuidade 
histórica do grupo (Rodrigues, 2012). 
No entanto, embora tenha sido este autor a inaugurar “uma 
conceptualização da memória enquanto fenómeno 
eminentemente colectivo, introduzindo este conceito no léxico 
das ciências sociais” (Peralta, 2007), o seu discurso assumiu 
desde sempre uma sujeição das memórias individuais ás dos 
padrões colectivos. É precisamente esta a principal crítica ao 
seu trabalho assumida por James Fentress e Chris Wickham 
(1992), que consideram que Halbwachs remete o indivíduo a 
“uma espécie de autómato, passivamente obediente a uma 
vontade colectiva interiorizada” (1992:7). É precisamente para 
evitar uma associação clara a esta tipologia de abordagem que 
estes autores privilegiam a designação “memória social” em 
detrimento da denominação “memória colectiva” inicialmente 
proposta por Halbwachs (Fentress & Wickham, 1994). 
Outros autores, como Eric Hobsbawm e Terence Ranger, 
acusam ainda Halbwachs de negligenciar a influência do poder 
político na construção social da memória. A sua “teoria das 
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políticas da memória”, também conhecida como “teoria da 
invenção das tradições”, publicada na obra The Invention of 
Traditions (1983) estabelece o conceito de “tradição inventada” 
como o conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras 
implícita ou abertamente aceites, bem como um ritual de 
natureza simbólica, que visa sugestionar certos valores e 
normas de comportamento através da repetição, o que 
automaticamente implica continuidade com o passado 
(Hobsbawm & Ranger, 1983). 
Segundo eles, as imagens do passado são estrategicamente 
“inventadas” ou reconstruídas para servir os sectores políticos 
instituídos e, portanto, torna-se importante perceber de que 
forma a memória social é controlada e imposta socialmente para 
favorecer as necessidades do presente. Reconhecendo 
diferenças entre tradições inventadas e adaptação de tradições, 
Hobsbawm e Ranger estabelecem assim três tipos de 
“invenções de tradição”: (1) aquela que tem o propósito de 
estabelecer ou simbolizar a coesão social entre os membros do 
grupo; (2) a usada no estabelecimento ou legitimação de 
instituições ou relações de autoridade; (3) aquela cujo principal 
propósito é a socialização, a indução de sistemas de valores e 
normas de comportamento (Hobsbawm & Ranger, 1983).  
Desde então diversos autores têm contribuído para a definição 
de um campo de estudo dedicado à memória social (Connerton, 
1993; Prats, 1997; Samuel, 2012), sendo que “os estudos mais 
recentes apontam para a multiplicidade da invenção das 
tradições e para a multivocalidade das memórias” (Peralta, 
2007). Segundo Elsa Peralta, estes estudos assumem que nas 
sociedades contemporâneas, caracterizadas pela fluidez dos 
movimentos da população, pela multiplicidade das escolhas 
individuais e pela pluralidade de discursos, tornou-se muito difícil 
conceber a possibilidade de uma memória pública unívoca. 
Obras como Remaking America, Public Memory, 
Commemoration and Patriotism in the Twentieth Century (1992) 
de John Bodnar, centram o seu foco na problemática da 
construção da memória na esfera pública, assumindo que ela 
pode ser multivocal e hegemónica. Esta perspectiva faz  incidir a 
sua análise sobre variados grupos e colectividades da sociedade 
civil, encarando a construção da memória como o resultado de 
uma negociação entre narrativas e discursos que expressam 
interesses comummente dissonantes, num processo dinâmico 
que envolve um debate constante entre a criação, a 
preservação, a erradicação e a consensualização de memórias. 
Por um lado considera inevitável a coexistência de versões 
conflituais sobre o passado numa mesma sociedade, mas, por 
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outro, assumem que “não se possa reduzir a memória a simples 
questões de política, pois esta acaba sempre por refletir as 
principais relações de poder que se impõem num dado 
momento, não tanto mediante um aparelho coercivo, mas 
principalmente através de um subtil processo de comunicação” 
(Peralta, 2007). 
 
Esta é uma realidade que assume especial relevância neste 
primeiro quarto do século XXI com desenvolvimento e instituição 
das novas formas de comunicação que começaram a surgir 
ainda no fim do século XX. O conjunto de ferramentas e 
sistemas digitais, móveis e maioritariamente online ao nosso 
dispor, denominadas por Social technologies (Chui et al., 2012), 
têm permitido o estabelecimento de novos modelos de 
participação e colaboração, provocando assim grandes 
transformações na forma como comunicamos e, tal como refere 
Clay Shirky “Quando alteramos a forma como comunicamos, 
alteramos a sociedade.”(2010). 
Estas ferramentas e práticas emergentes, que promovem a 
conexão, produção, partilha, localização, publicação e 
distribuição de conteúdos (ver fig. 1), caracterizam-se 
essencialmente pela sua capacidade de facilitar uma maior 
participação social em contextos tecnologicamente mediados. 
Configurados em sistemas assentes em plataformas sociais 
electrónicas, em torno das quais as comunidades crescem, 
evoluem e trocam experiências entre si, desenvolvem-se sob 
práticas de participação voluntária e baseadas na geração de 
valor para quem as usa.  
 

 
Fig. 1 - Social analytics is the practice of measuring and analyzing interactions 

across social technology platforms to inform decisions. Fonte: McKinsey Global 

Institute analysis (Chui, Manyika, Bughin, Dobbs, & Roxburgh, 2012) 
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Esta conjuntura tem inclusive forçado a constante reformulação 
do conceito de Social technologies, sendo hoje amplamente 
reconhecido como todo o ecossistema que envolve “the 
computer code and the services that enable online social 
interaction” e que é essencialmente “the product of 40 years of 
technology evolution and the fulfilment of a long-held vision of 
what computers and digital technology could do”(Chui et al., 
2012).  
Podemos assim dizer que o resultado do crescimento 
exponencial da World Wide Web, em abrangência e capacidade 
de processamento, e mais concretamente o advento da 
denominada Web 2.0, gerou o contexto ideal para o 
desenvolvimento rápido destas tecnologias e da sua alta taxa de 
implementação. 
A sua disponibilização em sociedades “hiperativas”, onde a 
rapidez entre procura e resposta, ideia e realização, 
necessidade e satisfação é cada vez maior, contribuiu 
igualmente essa rápida adopção, transformando-as hoje em 
ferramentas de apoio a muitas das nossas tarefas diárias. Tal 
como o email e as SMS têm vindo a substituir as chamadas 
telefónicas, prevê-se que as social technologies venham a ter 
um efeito semelhante nas restantes dinâmicas de comunicação 
(De Gennaro, 2010).  
 
“Freed from the limitations of the physical world, people are able 
to use social technologies to connect across geographies and 
time zones and multiply their influence beyond the number of 
people they could otherwise reach” (Bughin et al, 2011). 
 
É exatamente neste contexto que se tem vindo a assistir ao 
surgimento de novas práticas de patrimonialização social que 
atribuem aos cidadãos novas responsabilidades, nomeadamente 
no que diz respeito ao seu papel enquanto “produser”: a 
producer and user of technologies, but also of content and 
services collectively created online (Bruns, 2007). 
Sendo esta uma nova realidade, e face à escassa produção 
científica sobre o tema, podemos mesmo afirmar que esta 
problemática não tem sido estudada em profundidade 
(Giaccardi, 2012). Torna-se então fundamental investigar como 
a integração destes novos produtos, serviços e tecnologias, 
estão a influenciar, não só a forma como interagimos entre 
cidadãos, mas também como estas ferramentas promovem 
novas relações entre os cidadãos e património, assumindo 
assim um impacto direto no que será a construção da nossa 
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memória social e nos significados gerados e valores sociais que 
as comunidades lhe atribuem (Giaccardi, 2012).  
 
 
MEMÓRIA SOCIAL E HISTÓRIA DO DESIGN 
Tal como nos refere Kjetil Fallan, há muito que a arqueologia, a 
história da arte ou a história, no seu campo mais lato, trabalham 
o historial da existência de objetos desenhados, da sua 
concepção, manufactura, significado ou uso (Fallan, 2010). 
Não obstante esta realidade, é um dado adquirido que a História 
do Design, enquanto disciplina de direito próprio é um fenómeno 
relativamente recente, sendo a sua própria história 
comparativamente pequena quando equiparada a outras 
disciplinas académicas. 
A bibliografia existente dedicada ao tema resulta essencialmente 
da escassez, até há pouco tempo, de historiadores que se 
tenham dedicado exclusivamente a este campo de investigação 
e faz com que a sua génese se tenha moldado essencialmente 
em torno de contributos avulsos de vários autores, como é o 
caso de Clive Dilnot (Dilnot, 1984a; 1984b), Victor Margolin 
(Margolin, 1995a; 1995b; “The Politics of the Artificial,” 2002) 
(Margolin, 2009), Jonathan M. Woodham (Woodham, 1995) 
(Woodham, 2001), entre outros. 
Ainda assim, entre as várias tentativas de sintetizar a 
historiografia do Design, verifica-se quase consensualmente que 
a obra “Pioneers of Modern Design: From William Morris to 
Walter Gropius”, de Nikolaus Pevsner, publicada pela primeira 
vez em 1936, se apresenta como um primeiro esforço profundo 
de apresentar uma análise cuidada sobre o que tinha sido a 
produção de artefactos até então. Embora Pevsner fosse um 
historiador que surgiu do campo da História da Arte, e que 
consagrou grande parte da sua carreira à História da 
Arquitectura, é evidente que a sua contribuição para a História 
do Design é irrefutável. Segundo Fallan, esta obra a par com as 
de Sigfried Giedion, Mechanization Takes Command—a 
contribution to anonymous history (Giedion, 1948), e de Reyner 
Banham, Theory and Design in the First Machine Age (Banham, 
1960) foram mesmo os únicos trabalhos de referência existentes 
durante a primeira metade do século XX, pelo que dificilmente 
se pode falar, até esse momento, da existência de uma História 
do Design como uma disciplina autónoma (Fallan, 2010).  
Helena Barbosa, por seu lado, na sua investigação de 
doutoramento (Barbosa, 2011), indica-nos igualmente a obra de 
Hazel Conway “Design history: a studentʼs handbook”, de 1987, 
constituída por uma antologia de artigos de vários autores, como 



46

~ GOMES _ PARA UMA HERANÇA CULTURAL SIGNIFICANTE. A 
INTERVENÇÃO DO PONTO DE VISTA DO DESIGN ~ 

 

pioneira no âmbito disciplinar da História do Design. Justifica a 
investigadora esta escolha com as palavras da própria autora: 
“(...) until now there has been no book which offers guidance to 
students on how to study it or how to approch the subject. (...) 
ʻDesign History Basicsʼ introduces the basic tools necessary to 
any historical study and discusses some of the general problems 
and issues that may be encountered” (Conway, 1987).  
Embora as obras de Pevsner e Conway surjam como 
importantes referências no que diz respeito aos “primórdios” da 
disciplina, é hoje também comummente aceite que a sua forte 
relação com a História da Arte e a tentativa de sub-categorizar a 
concepção e produção de artefactos em distintas tipologias, não 
terão sido as abordagens que melhor serviram os seus 
interesses enquanto área de estudo autónoma. Se a importância 
de não se “colar” à disciplina de História da Arte nos parece 
óbvia, sobre a divisão em subdisciplinas John Walker assume 
claramente que “(...) these differences are minor compared to 
the basic theoretical issues common to both. The disadvantage 
of dividing the subject into separate fields is that discussions of 
these basic issues are bound to be scattered. Futhermore, 
despite the wide range of subjects featured in Conway´s 
anthology, it still fails to encompass design in its totality.” 
(Walker, 1989). 
Diz-nos ainda Walker, e mais tarde Clive Dilnot (1984a; 1984b), 
Victor Margolin (1995a; 1995b; 2002; 2009) e Jonathan M. 
Woodham (1995; 2001), que a pertinência de desenvolver a 
disciplina como um ramo autónomo da disciplina “maior” da 
História seria assim óbvia, mas que, no entanto, a maior 
dificuldade, tendo em conta os distintos problemas conceptuais 
e metodológicos da disciplina, estaria na uniformização dos 
métodos de análise usados pelos diferentes tipos de “Histórias 
do Design” que vinham a ser produzidas até então. 
Hoje, segundo Grace Lees-Maffei, a história do Design 
caracteriza-se como "“the study of designed artefacts, practices 
and behaviours, and their surrounding discourses, in order to 
understand the past, contextualize the present, and forecast the 
future” (Lees-Maffei, 2014). Adicionando o argumento de Fallan, 
de que o seu foco de investigação se deve centrar na 
"materialidade dos objetos" (Fallan, 2010), podemos considerar 
que o estudo das relações entre as pessoas e artefactos, 
usualmente abordado pelos estudos de cultura material, se 
apresenta como um campo de estudos muito interessante para a 
história do Design. 
Partindo da antropologia cultural, os historiadores de Design têm 
aprendido que os objetos do quotidiano têm 'vida social' 
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(Appadurai, 1986). No entanto, as metodologias científicas 
sociais têm-se dedicado exclusivamente ao comportamento de 
consumo e não têm dado a devida importância ao papel da 
prática do Design, ao fabrico e aos materiais. Como nos diz 
Lees-Maffei "The relationship between designed goods and 
consumers could hardly be more extensive in capitalist society; 
design history can expand at least in part by harnessing popular 
interest "(Lees-Maffei, 2014). 
É neste sentido que nós acreditamos que uma maior 
participação social na patrimonialização do Design Português e 
uma atenção especial sobre a informação que vem sendo 
produzido por milhares de utilizadores, disponíveis através das 
social technologies, se poderá tornar numa questão central no 
desenvolvimento de uma Herança Cultural significante. 
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RESUMO 
Expressando-se nas décadas de 1910-20, a vanguarda histórica 
portuguesa foi contemporânea a outras tão importantes quanto 
as que existiam, entre outros, em França, Itália ou Rússia, e das 
quais partiram relevantes ondas de influência do 
experimentalismo nas artes e na experimentação gráfica e 
tipográfica. 
 
Baseado na análise gráfica de um conjunto de revistas literárias 
nacionais, meio preferencial pelo qual a vanguarda portuguesa 
se expressou, este estudo empírico alicerça-se na análise de um 
grupo de 38 publicações produzidas e editadas no período de 
actuação da vanguarda histórica nacional, com início de 
publicação entre 1910 e 1926, remetendo para questões 
(culturais, sociais, económicas e políticas) que vão além do 
Design, mas que são determinantes para a sua configuração. 
 
A selecção das publicações foi orientada pela ligação destas a 
duas linhas de pensamento, a da tradição e a da vanguarda, 
permitindo-nos fazer um estudo comparativo. Um estudo que 
pretende identificar o estado das artes gráficas em Portugal na 
época, assimilar os modelos estilísticos usados no meio 
tipográfico e editorial e identificar os seus protagonistas. Procura 
ainda observar se a tentativa de ruptura da tradição cultural, 
perpetrado pelo grupo de vanguarda nacional, se limitou aos 
valores artístico-literários e sócio-culturais, ou motivou, através 
da intervenção activa no grafismo das publicações pelas quais 
se expressou, uma renovação dos arquétipos do grafismo 
editorial da época. Aspira ainda a identificação de uma atitude 
projectual, contribuindo assim com subsídios para a construção 
de uma História do Design Gráfico nacional. 
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O MEIO IMPRESSO COMO ESPAÇO DE 
AFIRMAÇÃO E EXPERIÊNCIA 
A história diz-nos que desde meados do século XIX, em 
Portugal, o surgimento ou divulgação de movimentos estéticos 
esteve ligado à criação ou uso de revistas literárias para esse 
fim. Essa relação teve uma evolução diacrónica até ao início da 
década de 1910, momento no qual as revistas literárias 
nacionais passaram a surgir sincronicamente associadas a 
grupos, ou tendências estético-literárias, segundo duas linhas de 
orientação editorial principais: uma de tradição e outra de 
vanguarda. Essa modificação relacionou-se directamente com a 
liberdade de expressão conquistada com a implantação da 
República (5 de Outubro de 1910), abrindo o espaço para que 
os jovens artistas modernos portugueses, conduzidos pela 
“geração de Orpheu”, criassem uma obra que desafiasse o 
status quo, apresentando-se assim com uma orientação oposta 
à linha de tradição imperante na paisagem cultural portuguesa. 
A tentativa de renovação do panorama cultural português atingiu 
o apogeu com a publicação da revista Orpheu, em 1915, 
associada a um conjunto de outras acções (intercâmbios 
literários, exposições de arte, convívio de café, entre outras) que 
abrangeram diferentes sectores culturais. 
 
A escolha das revistas literárias como meio de expressão por 
parte dos artistas relacionava-se, sobretudo, com a autonomia 
editorial e liberdade relativamente ao peso simbólico das normas 
e regulamentações própria da edição de livros. Como produto de 
conteúdo não definitivo, a revista permitia que as ideias nela 
apresentadas e/ou debatidas se pudessem retomar ou 
reconfigurar, facilitando assim a possibilidade para 
transgressões, questionamentos, experimentalismos, discussão 
e argumentação de ideias, abrindo ainda diferentes 
possibilidades relativamente à sua formalização material e 
gráfica. Note-se que as revistas literárias surgiram, regra geral, 
fundamentalmente orientadas para atitudes intelectuais, não 
tendo como objectivo primário o questionamento de métodos 
formais (gráfico-visuais) ou técnicos. Porém, paralelamente à 
intenção de assinalar uma posição cultural, não só pelo seu 
conteúdo literário e artístico, as orientações editoriais e decisões 
de produção tiveram, não raras vezes, reflexos na sua 
formalização gráfica. Neste contexto verificou-se que algumas 
contribuíram de forma concreta para a manutenção, 
remodelação ou criação de modelos gráficos, consolidando 
neste último caso uma experimentação técnico-linguística mais 
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abrangente. Ou seja, procuravam espelhar por meio de uma 
linguagem gráfica (texto, imagem e espaço) os princípios 
estéticos e/ou ideológicos nos quais os respectivos movimentos 
se fundamentavam. 
 
Foi neste contexto que se elegeu um conjunto das principais 
publicações periódicas literárias2 ligadas àquelas duas linhas de 
orientação, tradição e vanguarda, com início de publicação entre 
1910 e 19263, resultando na análise de 38 revistas. Uma análise 
que nos permite retirar conclusões sobre o estado da situação 
relativamente aos padrões que marcavam o panorama gráfico 
nacional da época. 
 
CONCLUSÕES PRÉVIAS – OS 
ARQUÉTIPOS DO GRAFISMO DAS 
REVISTAS LITERÁRIAS NO PERÍODO DA 
PRIMEIRA REPÚBLICA 
No conjunto das revistas analisadas verificou-se que em 28 
casos o seu grafismo terá sido determinado pelas oficinas 
tipográficas escolhidas para a sua impressão, enquanto em 10 
títulos há um director artístico identificado que teria a seu cargo 
essa responsabilidade. 
 
Nos casos em que o grafismo esteve determinado pelas oficinas 
tipográficas, os modelos gráficos determinaram-se num arco 
estilístico definido entre o neoclassicismo e o Arte Nova. 
 
O estilo neoclássico (Didot) de influência cultural e comercial 
francesa imperara nacionalmente no meio literário até finais do 
século XIX, justificando a sua continuidade ou influência no 
século XX por duas razões fundamentais. A primeira assenta em 
raízes históricas, remontando aos séculos XVII e XVIII, quando o 

                                                        
2 No reconhecimento da matéria de estudo recorreu-se à bibliografia específica 
existente sobre essa tipologia editorial, identificando-se um extenso conjunto de 
publicações literárias (178 títulos) com edição iniciada entre 1910 e 1926. Para 
limitar o âmbito da análise consideraram-se apenas as 38 revistas de maior 
relevância literária, perfazendo um total de 763 exemplares consultados. A 
elaboração da análise gráfica foi feita sobre três elementos essenciais da sua 
estrutura gráfico-editorial: a capa, o sumário e “páginas tipo” – página ou duplas-
páginas que definam a tipologia gráfica. Refira-se ainda que, no grupo de 
revistas analisadas apenas 4 foram exclusivamente literárias, havendo casos 
outras que abordam diversas áreas culturais, outras de tendência política e, 
ainda, as que abordam temas variados (desporto, economia, notícias, 
entretenimento, moda, entre outros). 
 
3 O período definido foi determinado de forma a coincidir com as datas do início 
e colapso, respectivamente, da Primeira República (1910-1926). Este intervalo 
relaciona-se fundamentalmente com o conjunto de constrangimentos e 
orientações políticas, culturais e sociais, impostos anteriormente pela censura 
monárquica e posteriormente pelo poder ditatorial do Estado Novo. 
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direito de impressão dos periódicos era concedido por “privilégio 
real” a um determinado indivíduo ou oficina tipográfica que, por 
tradição, optava por conceber as publicações periódicas 
segundo o modelo dos livros de literatura. A segunda relaciona-
se com os directores e editores das revistas literárias, quase 
sempre escritores, que escolheriam as oficinas com as quais 
mantinham relação comercial (produção de livros), sendo 
algumas inclusivamente reconhecidas por essa afinidade e pela 
boa qualidade na impressão de obras literárias. Destacamos 
neste contexto a Tipografia Costa Carregal, Porto, e a Imprensa 
Libânio da Silva (fig 1 e fig 2), Lisboa. 
 

 
 

 
 

 

fig 1 – Capa d’Atlântida, n. 32, Lisboa, 1918. 

fig 2 – Atlântida, n. 12, Lisboa, 15 de Outubro 
de 1916: pp. 1104 e hors-texte.. 
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Contudo, a maioria dessas 28 revistas apresentou uma frágil 
adopção do modelo neoclássico, ou derivou para um estilo com 
uma forte influência Arte Nova (de origem francesa) (fig 3). Esta 
instabilidade estilística provocou uma deformação do 
vocabulário das Artes Gráficas pautada pela presença de 
elementos próprios daquele estilo (tipos de letra, composição, 
imagens, ornamentação e cor) (fig 4), pois a falta de afirmação 
do estilo Arte Nova no meio gráfico nacional não desencadeou 
uma renovação abrangente do panorama gráfico/tipográfico. 
 

 
 
Porém, originou um paulatino abandono do estilo neoclássico 
(fig 5), apresentando uma debilidade que se deveu aos 

fig 3 – Capa da revista O Ave, n. 2, 1ª Série, 
Santo Tirso, Julho de 1912. 

fig 4 – A Renascença, n. 1, Lisboa, Fevereiro 
de 1914: pp. 12-13. 
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seguintes factores: a) falta de formação técnico-profissional e 
cultural da maioria dos impressores e funcionários das oficinas 
tipográficas; b) uma crise na indústria gráfica que condicionou a 
modernização das oficinas e as conduziu à aquisição e 
utilização de material sem qualidade ou de segunda-mão4; c) um 
mercado consumidor interno reduzido, com pouca capacidade 
aquisitiva e qualitativamente pouco exigente. 
 

 
 
O estilo Arte Nova encontrou ainda um país e um meio artístico 
que não estava preparado para as transformações que o estilo 
promovia internacionalmente. Assim, sofreu nacionalmente uma 
interpretação activa e específica, caracterizada pelo culto 
eclético da fachada/ornamentação meramente decorativa, nunca 
se afirmando nem atingindo a criatividade da sua congénere 
francesa. O “carácter específico” que a Arte Nova teve em 
Portugal provocou que este praticamente se fundisse com o 
estilo Fin-de-siècle – uma mistura do historicismo revivalista, 
inerente ao século XIX, com o beaux-artismo e “por vezes com 
um toque de Arte Nova” (fig 6). Esta falta de afirmação e 
confusão estilística fundamenta-se nas seguintes questões: a) o 
atraso da implementação da Revolução Industrial e a modéstia 
do seu desenvolvimento não permitia uma reflexão sobre 
algumas questões que lhe são inerentes como, por exemplo, a 
da funcionalidade; b) a pouca relevância do Simbolismo em 
território nacional, essencial para a preparação da consciência 
nacional para o enfoque poético característico da Arte Nova; d) o 

                                                        
4 O crescimento da indústria das artes gráficas em Portugal, registado desde 
meados do século XIX, originara a proliferação de pequenas oficinas tipográficas 
e litografias que, vendo na tipografia uma forma de enriquecimento fácil, foram 
fundadas com material barato e de qualidade duvidosa, recorrendo normalmente 
a um mercado fornecedor de segunda-mão. 

fig 5 – Dionysos, n. 1, 1ª Série, Coimbra, 2 de 
Março de 1912: pp. 20-21. 
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historicismo da cultura artística portuguesa, conduzindo a 
confusões como a referida entre os estilos Arte Nova e o Fin-de-
siècle; e) uma população que, exceptuando nos centros urbanos 
de maior dimensão (Lisboa e Porto), continuava essencialmente 
rural (65% em 1910), com a maior taxa de analfabetismo da 
Europa (75% em 1910) e completamente afastada das questões 
sócio-culturais. 
 

 
 
As estes factores juntava-se a fragilidade económica de muitos 
daqueles projectos editoriais (a escassa duração de vários 
títulos é disso prova), originando a procura de oficinas 
tipográficas por questões meramente orçamentais, em 
detrimento da qualidade. Assim, a escolha recaía, na maioria 
das vezes, em oficinas com menores recursos técnicos e com 
impressores com carências na sua formação, mais habituadas a 
trabalhos comerciais e de menor rigor gráfico (ausência de 
unidade estilística no uso dos elementos tipográficos). 
 

fig 6 – Capa d’A Crisálida, n.º 1, Porto, Julho de 
1921. 
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Noutra vertente surgem as revistas que coordenadas 
graficamente por um director artístico. Esse conjunto de 10 
títulos caracteriza-se e distinguem-se por um maior rigor 
estilístico e pela coerência no tratamento gráfico. Um resultado 
óbvio do desempenho e, sobretudo, da formação cultural dos 
directores artísticos, destacando-se entre outros os nomes de 
José Pacheko, Leal da Câmara, Correia Dias, Saavedra 
Machado ou António Carneiro. Artistas que não tinham formação 
específica na área gráfica e ou tipográfica (eram quase todos 
artistas plásticos ou com formação em arquitectura), mas 
sobrepunham essa carência com o seu sentido estético (fig 7), 
revestindo as revistas com uma identidade gráfica homogénea. 
 
Ainda que em nalguns casos também exista uma mistura entre 
um estilo neoclássico e o Arte Nova, sobretudo no uso de tipos 
de letra e ornamentos, certamente por “limitações” das 
tipografias, verifica-se que existe harmonia e continuidade nas 
composições e uma selecção de imagens e colaborações 
artísticas rigorosas. Verifica-se ainda nalguns casos a 
importação de modelos internacionais, trazidos da vivência ou 
colaborações que alguns desses artistas tiveram fora de 
Portugal (França e Alemanha).   
 
Desse grupo de publicações destacamos aqui alguns casos 
particulares pela afirmação de um estilo gráfico, perfeitamente 
implementado, ou pela inovação que introduziram através das 
suas abordagens gráficas: 
 

fig 7 – Capa d’A Labarêda, n. 2, Porto, Julho de 
1914. 



58

~ FERREIRA _ O GRAFISMO DAS REVISTAS LITERÁRIAS PORTUGUESAS 
NO PERÍODO DAS VANGUARDAS HISTÓRICAS (1909-1926) ~ 
 

 

 
 

 
 
- A Águia (Porto, 1910), dirigida graficamente por António 
Carneiro (a partir da segunda série), apresentou um rigoroso 
trabalho gráfico neoclássico, indo de encontro à directriz 
estética-literária, que buscava o afastamento das influências 
vindas dos principais centros culturais europeus. Curiosamente, 
a capa, da autoria de Correia Dias (fig 8), apresenta um Arte 
Nova equilibrado e bem executado, usado possivelmente por 
questões persuasivas. Refira-se ainda que o rigor gráfico desta 
revista teve, seguramente, a contribuição da qualidade da oficina 
tipográfica Costa Carregal do Porto (fig 9). 
 

fig 8 – Capa da revista A Águia, n. 24, 2ª Série, 
Porto, Dezembro de 1913. 

fig 9 – A Águia, n. 24, 2ª Série, Porto, 
Dezembro de 1913: p. 168 e imagem em hors-
texte. 
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- A Rajada (Coimbra, 1912) foi uma revista que preparou os 
alicerces para a construção do movimento de vanguarda 
nacional. Apresentou um assinalável carácter gráfico Arte Nova 
que nos recorda a revista Ver Sacrum (Primavera Sagrada),5 
sobretudo dos primeiros trabalhos dos artistas da Sezessionstil 
onde ainda pontuavam elementos alegóricos da pintura 
simbolista. Dirigida graficamente por Correia Dias, apresenta um 

                                                        
5 Ver Sacrum: Organ der Vereinigung Bildender Künstler Österreichs (Primavera 
Sagrada: Órgão dos Artistas Visuais da Áustria), publicada entre 1898-1903 pela 
Verlag Von E. A. SeemannII. Esta revista do movimento Sezessionstil (Secessão 
de Viena) dava voz ao conceito de Kunstwerk (obra de arte total), exteriorizando-
se na forma como todas as etapas de preparação da revista (o texto, a estrutura 
e todos os elementos da linguagem gráfica) eram concebidas de forma global. 
Os seus autores e colaboradores não pretendiam alcançar uma ruptura cultural 
radical, mas sim promover a arte austríaca, cultivando a arte como conceito 
orgânico e holístico da beleza artística. 
 

fig 10 – Capa da A Rajada, n. 2, Coimbra, Abril 
de 1912. 

fig 11 – A Rajada, n. 1, Coimbra, 1 de Março de 
1912: p. 8 e hors-texte com desenho de Correia 
Dias. 



60

~ FERREIRA _ O GRAFISMO DAS REVISTAS LITERÁRIAS PORTUGUESAS 
NO PERÍODO DAS VANGUARDAS HISTÓRICAS (1909-1926) ~ 
 

 

dos mais completos e interessantes projectos gráficos da época 
(fig 10 e fig 11), mostrando naquele artista conhecimento e 
domínio dos elementos da linguagem gráfica, cuidado na 
execução, e configurando um trabalho global de edição de 
inegável qualidade. 
 

 
 

 
 
- A Seara Nova (Lisboa, 1921), uma revista de carácter 
essencialmente doutrinário e político, conotada com a esquerda, 
teve dois directores gráficos no período do estudo, Humberto 
Pelágio e Leal da Câmara (fig 12). Distinguiu-se por ser uma das 
primeiras revistas a apresentar capas diferentes em cada um 

fig 12 – Capa Seara Nova, n.º 2, Lisboa, 5 de 
Novembro de 1921. 

fig 13 – Capa Seara Nova, n.º 38, Lisboa, 
Setembro-Outubro de 1924. 
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dos números,6 recorrendo a uma grande diversidade de autores 
e estilos, sendo um meio fundamental na introdução do Neo-
Realismo em Portugal (fig 13). Nesta revista observa-se ainda 
um importante recurso do estilo Art Déco, que herdou da 
vanguarda futurista o título de opositor à tradição na década de 
1920, que continuava a seguir o caminho do Naturalismo 
oitocentista. 
 
 

 
 
A Contemporânea (Lisboa, 1915; 1922) foi um projecto individual 
de José Pacheko, dirigido graficamente por este7 e secundado 
pelo rigor tipográfico da Imprensa Libânio da Silva. Esta revista 
insere-se conceptualmente numa linha de continuidade das 
revistas de vanguarda (fig 14), Orpheu e Portugal Futurista, 
apresentando ainda alguns ecos do Futurismo que em 1918 
praticamente deixara de se manifestar. Apresentou uma 
perspectiva eclética e modernizante (fig 15), fazendo parte de 
uma estratégia mais alargada de divulgação da Arte Moderna 
em Portugal. Graficamente foi um reflexo das concepções 
propostas pela vanguarda nacional à realidade portuguesa, não 
ignorando as tendências cosmopolitas que chegavam de Paris 
(Art Déco), nem as propostas de rivoluzione tipográfica dos 

                                                        
6 A variação gráfica-visual das capas de uma revista literária não era um recurso 
usual na época, pois estas publicações estavam normalmente pensadas para 
uma encadernação em volumes. 
 
7 Exceptua-se o décimo número, onde foi substituído por Ruy Vaz por motivo de 
doença. 

fig 14 – Capa da Contemporânea, n. 2, Lisboa, 
Junho de 1922. 
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futuristas italianos patentes na Orpheu e na Portugal Futurista. 
Assim, manifestou-se com uma vocação latinista, que passava 
pelo neo-academismo e valorização do tradicional classicismo 
oitocentista (fig 16). Ou seja, testemunha o nascimento de uma 
nova expressão gráfica reveladora de um retorno historicista que 
haveria de conduzir o Design Gráfico nacional no caminho do 
internacional Modernism. 
 

 
 

 
 

Os dados encontrados nesta segunda abordagem, sobretudo 
pelo desempenho e importância dos directores artísticos, 
permitem-nos considerar a hipótese de estarmos perante um 
conjunto de personalidades que desempenhariam, naquela 
época, uma actividade projectual que se poderia considerar de 
“designer gráfico”. 

fig 15 – Contemporânea, n. 1, Lisboa, Maio de 
1922: p. 28 e p. 30. 

fig 16 – Contemporânea, n. 11, Lisboa, Maio de 
1926: p. 31. 
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RESUMO 
O século XX consolidou o Design gráfico como disciplina 
autónoma, por um lado como consequência do progresso 
resultante da Revolução Industrial e por outro como resultado de 
um conjunto de convulsões políticas, económicas, sociais, 
culturais e artísticas. O aumento exponencial do consumo 
privado verificado nesta época, levou a que a Indústria passasse 
a dar especial ênfase à embalagem na apresentação de 
produtos. Nos mais recentes anos, assistimos a uma corrente de 
revalorização deste universo gráfico material. Com este estudo 
pretendemos, num primeiro momento, analisar detalhadamente 
a influência da história portuguesa do século XX na concepção 
gráfica de produtos de consumo. Num segundo momento 
propomos questionar e reflectir o que entendemos ser uma 
mudança de paradigma no Design partindo da análise dos 
valores funcional e simbólico de produto. Num terceiro e último 
momento pretendemos realizar dois projectos práticos 
resultantes da investigação teórica desenvolvida e que se 
traduziram na realização de um discurso expositivo e na 
concepção e desenvolvimento de um produto. Para o efeito, 
seleccionámos a Saboaria e Perfumaria Confiança, enquanto 
estudo de caso, tendo em conta as suas características únicas 
no panorama português do século XX. 
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INTRODUÇÃO 
Por embalagem entende-se o recipiente que contém ou que 
envolve um determinado produto de consumo ao longo do seu 
período de vida e que serve, portanto, para o seu 
acondicionamento, transporte, armazenamento e 
manuseamento. A embalagem, para além das suas dimensões 
funcional e económica, opera também ao nível da sua dimensão 
comunicativa, contribuindo para isso diversos factores sociais, 
culturais e psicológicos. No seu livro “A Sociedade de 
Consumo”, Baudrillard refere que “transformou-se a relação do 
consumidor ao objecto: já não se refere a tal objecto na sua 
utilidade específica, mas ao conjunto de objectos na sua 
significação total”.1 

Os produtos de consumo passam, então, a ser valorizados não 
só apenas pelo seu uso e funcionalidade mas, acima de tudo, 
pelo que representam e simbolizam, ou seja, por um conjunto de 
códigos sociais e culturais transmitidos visualmente pelas suas 
embalagens. Os produtos são, então, avaliados por um sistema 
duplo de fatores – qualitativos (funcional) e quantitativos 
(simbólico). A relação social entre indivíduos é, em muitos 
casos, mediada por objetos uma vez que estes passam a ser 
caracterizados pela sua dimensão comunicativa e simbólica. 
Esta dimensão é ampliada por Debord referindo que “o 
espectáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação 
social entre pessoas mediada por imagens”.2 Botton reforça 
também esta visão ao afirmar em que os objetos que possuímos 
são a face visível do nosso estatuto social – real ou aspirado – e 
que, por isso, eles têm um papel crucial na atribuição desse 
mesmo estatuto.3 

A literatura tem vindo a assumir que a génese do Design gráfico, 
enquanto disciplina autónoma, foi em grande parte 
consequência da Revolução Industrial que, em Portugal, apenas 
ocorreu na segunda metade do século XIX. O século XX viria a 
consolidar a autonomia desta disciplina, não só como resultado 
deste progresso industrial, mas também de um conjunto de 
transformações políticas, económicas, sociais, culturais e 
artísticas. A história do século XX influenciou diretamente a 
conceção do universo material idealizado pelos designers, onde 
se incluem os produtos industriais de consumo quotidiano que 
ora passam a ser identificados através da sua embalagem e/ou 
rotulagem. O aumento exponencial do consumo privado 
verificado nesta época levou a que a Indústria passasse a dar 

fig 1 – Processo manual de embalamento de 
produtos na Saboaria e Perfumaria Confiança, 
em Braga, em 1944. 
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especial ênfase à apresentação dos produtos, não apenas no 
sentido informativo mas também no de promoção comercial. 
Para o efeito, o Design gráfico passa a ser visto como essencial 
no tecido empresarial e industrial. 

Enquanto artefacto da cultura material, devido à sua natureza 
efémera e descartável, a embalagem nunca foi alvo de um 
trabalho exaustivo e continuado de salvaguarda ao longo do 
século XX e, por isso, raras vezes é foco de atenção exclusiva e 
dedicada. Atendendo à vastidão do universo material que nos 
rodeia, a literatura existente sobre o caso específico da 
embalagem ao longo do século XX em Portugal é ainda limitada 
e caracterizada por pequenas amostras que acompanham 
catálogos de coleções cujo valor científico é de pouco 
significado. Adicionalmente, continua por esclarecer o que 
entendemos ser uma mudança de paradigma no Design – a 
transferência de valor funcional para simbólico do produto 
contextualizada nas “correntes de revalorização de Proto-
Design” (nossa expressão) na viragem do milénio. 

Por Proto-Design entendemos a conceção de artefactos da 
cultura material verificada num tempo antes da oficialização do 
termo Design que, em Portugal, só se verificou no início da 
década de 70 do século XX.4 Obviamente, entendemos que o 
simbolismo é uma condição inerente aos objetos, 
independentemente do contexto (temporal, geográfico, político, 
económico, entre muitos outros) em que estes são produzidos. 
No entanto, entendemos que, através das “correntes de 
revalorização de Proto-Design”, determinados objetos que 
apresentam rigorosamente a mesma configuração formal 
passam por um processo de “ressimbolização” (fig. 2). É este 
processo que mereceu a nossa atenção. 

Esta revalorização do universo material industrial de décadas 
passadas caracteriza-se pelo resgate de um imaginário gráfico 
de embalagens que marcou presença no quotidiano de gerações 
anteriores. O produto deixa de ter um carácter essencialmente 
funcional para assumir um valor essencialmente simbólico 
através de processos de “ressimbolização”. Entendemos esta 
nova dinâmica de valores como uma mudança de paradigma na 
história do Design gráfico em Portugal que é pertinente 
questionar. Para o efeito, selecionámos a Saboaria e Perfumaria 
Confiança como nosso estudo de caso não só por termos em 
conta as suas características únicas no panorama económico e 
artístico português, mas também por ilustrar perfeitamente a 
mudança de paradigma sobre a qual pretendemos reflectir. 

fig 2 – Sabonetes de marca Confiança na loja         
A Vida Portuguesa. 
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ESTUDO DE CASO 
Fundada em 1894 na cidade de Braga, a Saboaria e Perfumaria 
Confiança (fig. 3) é um dos melhores e mais antigos exemplos 
do nosso país tendo, desde a sua fundação, um particular 
cuidado na apresentação dos seus produtos. A empresa 
permanece ativa ainda hoje, pelo que a sua atividade se 
estendeu ao longo de todo o século XX. O seu espólio de 
embalagens e rótulos apresenta uma excecional qualidade 
gráfica e uma vasta abordagem de temas para uma gama de 
produtos de consumo de uso quotidiano. Foi uma das indústrias 
pioneiras em Portugal a tomar consciência de que uma cuidada 
apresentação dos seus produtos aliada à implementação de um 
conceito de marca seria sinónimo de sucesso comercial. 

Seguramente se poderá afirmar que o dinamismo e a 
criatividade implementada nas embalagens e rótulos dos 
produtos de marca Confiança são bons exemplos do melhor 
Design gráfico que se realizou em Portugal, essencialmente ao 
longo da primeira metade do século XX. Os rótulos e 
embalagens foram inovadores não só pela sua qualidade técnica 
excecional mas também pelo sentido estético na resolução dos 
problemas levantados pela mensagem comercial a transmitir. 
Assume-se como símbolo de um certo sentido de modernidade 
e sofisticação num país que se via ainda rural e conservador, 
distante tanto geograficamente como culturalmente em relação 
aos mais avançados países da Europa. 

Desde 1950, a Saboaria e Perfumaria Confiança mantém dentro 
das suas instalações uma oficina tipográfica com vários caracteres 
tipográficos e máquinas de impressão e de acabamento, 
assegurando desta forma a produção de embalagem e de 
rotulagem, sendo este um exemplo raro no panorama industrial 
português (fig. 4). Ainda hoje, continua a usar nos seus rótulos e 
embalagens os mesmos motivos gráficos e alguns processos de 
impressão da primeira metade do século XX. Este facto, aliado às 
recentes correntes de revalorização de embalagens desta época, 
fez com que os produtos Confiança se valorizassem 
exponencialmente nos últimos anos através do simbolismo 
transmitido visualmente pelas suas embalagens. Não só os canais 
de distribuição comercial do mesmo produto se tornaram 
diferentes, como o público-alvo é também marcadamente distinto. 
Este novo público consumidor valoriza os produtos Confiança 
através de um sistema diferente de fatores, em que a embalagem 
é transmissora dos respectivos códigos. 

fig 3 – Bilhete postal da Saboaria e Perfumaria 
Confiança da década de 30 do século XX. 

 

fig 4 – Oficina tipográfica interna da Saboaria e 
Perfumaria Confiança nas suas atuais instalações. 
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Esta relação distinta de valores da mesma embalagem (ou seja, 
com o mesmo motivo gráfico) de predominantemente funcional, 
a partir do final do século XIX até ao último quartel do século XX, 
para essencialmente simbólico, a partir do início do século XXI, 
é por nós entendida como uma mudança de paradigma na 
história do Design gráfico em Portugal. Para esta análise, 
escolhemos o caso específico do projecto “A Vida Portuguesa” 
(fig. 5), aquele que para nós se tornou o mais emblemático 
fenómeno inserido nas “correntes de revalorização de Proto-
Design” na viragem do milénio. Estes dois períodos, aos quais 
resumidamente designamos por funcional e simbólico, 
constituem para nós dois momentos da mesma história se 
atendermos ao nosso estudo de caso. Nesta perspetiva, 
consideramos igualmente haver um hiato entre estes dois 
momentos, que perdurou nas últimas duas décadas do século 
XX e cuja análise foi também essencial para a nossa 
investigação. 

Em complemento e em articulação relativamente à nossa 
investigação teórica e trabalho de campo, decidimos 
desenvolver uma componente projetual materializada na 
modalidade “investigação-produção”5, em dois períodos 
distintos, que denominamos de observação e de contaminação, 
respetivamente, sendo o primeiro caracterizado pela criação de 
um discurso expositivo e o segundo pela concepção e 
desenvolvimento de um produto a ser lançado pela Saboaria e 
Perfumaria Confiança, nosso estudo de caso. 

Com este exercício de observação, foi nossa intenção 
afastarmo-nos de modelos expositivos taxinómicos, assumindo 
um carácter mais exploratório e experimental. Preterimos 
modelos expositivos convencionais e/ou científicos, 
nomeadamente aqueles baseados em metodologias arquivistas 
e documentais características da Arqueologia Industrial, para 
nos aproximarmos de uma prática artística e criativa. Por sua 
vez, em relação ao segundo momento, procuramos desenvolver 
um exercício prático mais pragmático e menos especulativo, 
aproximando-se de práticas e de metodologias características 
da disciplina do Design enquanto atividade prestadora de 
serviços. Denominamos a este momento de contaminação, uma 
vez que o exercício prático pretendeu inserir-se e intervir na 
continuidade histórica do espólio gráfico do nosso estudo de 
caso. Enquanto conjunto, a componente projetual visou 
combinar divulgação de conhecimento, sensibilização para o 
património industrial, criação estética e eficácia comunicacional. 

fig 5 – Loja A Vida Portuguesa no Porto. 
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PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO 
A motivação para esta investigação partiu da necessidade de 
aprofundar o nosso tema identificado de forma empírica em 
1997 e, desde então, formalizado em várias ocasiões distintas 
através da realização de vários discursos expositivos 
enquadrados nas “correntes de revalorização de Proto-Design”. 
Estes projetos, que antecederam a presente investigação, são 
descritos num dos capítulos do nosso documento a fim de 
demonstrar o interesse pelo tema, refletir sobre a nossa própria 
prática e também documentar o papel ativo tido enquanto 
agente na revitalização de marcas e de produtos portugueses 
que marcaram o quotidiano de décadas passadas. 

Nesta perspetiva, pretendeu-se, num primeiro momento, analisar 
detalhadamente a influência da história portuguesa do século XX 
na conceção gráfica de produtos de consumo através da análise 
do espólio gráfico do nosso estudo de caso – a Saboaria e 
Perfumaria Confiança. Com a constituição de uma extensa 
coleção de embalagens e de rótulos realizados por este produtor 
e da sua posterior exaustiva inventariação e catalogação através 
da criação de uma base de dados (fig. 6), pretendemos 
enquadrar o seu espólio gráfico no contexto político, social, 
económico e artístico português do século XX, demonstrando 
que a história portuguesa influenciou diretamente a concepção 
gráfica de embalagem e rotulagem de produtos de consumo de 
uso quotidiano. 

O espólio gráfico angariado foi alvo da criação de um inventário 
digital, tendo sido categorizadas as embalagens e os rótulos 
através de uma tabela de classificação. Este trabalho de 
compilação, categorização e interpretação foi complementado 
através da realização de entrevistas a testemunhas relacionadas 
com o estudo de caso, do registo fotográfico das instalações e 
do processo de fabrico, e do registo de documentação 
complementar, nomeadamente catálogos tipográficos, gravuras 
e cunhos utilizados. A constituição desta coleção e arquivo 
pessoal procura dar um contributo significativo para a criação do 
futuro núcleo museológico da Saboaria e Perfumaria Confiança 
a instalar pelo município bracarense no antigo edifício da fábrica. 

Num segundo momento, tendo em conta as recentes “correntes 
de revalorização de Proto-Design”, pretendeu-se questionar e 
refletir sobre a relação entre os valores funcionais e simbólicos 
dos produtos, enquadrando-a no que entendemos ser uma 

fig 6 – Rótulo do sabonete Académico,                   
um dos 967 angariados. 

 



70

~ COELHO _ O DESIGN DE EMBALAGEM EM PORTUGAL NO SÉCULO XX –  
– DO FUNCIONAL AO SIMBÓLICO – O ESTUDO DE CASO DA SABOARIA E 
PERFUMARIA CONFIANÇA ~ 
 

 

mudança de paradigma na história do Design gráfico em 
Portugal. Analisámos quatro projectos por nós desenvolvidos 
entre 2003 e 2011, para mais tarde abordarmos de forma mais 
exaustiva o projeto “A Vida Portuguesa”, que se tornou o mais 
emblemático fenómeno dentro das referidas correntes. Para o 
desenvolvimento deste tema, foram realizadas entrevistas e 
consultas a especialistas, assim como visitas de estudo a 
museus, exposições e coleções relacionadas com o tema da 
investigação. 

Em adição a estes dois momentos distintos, numa terceira e 
última fase pretendeu-se realizar um projeto prático resultante 
da investigação teórica desenvolvida, materializada na 
modalidade “investigação-produção”. Entendemos este projecto 
prático como o resultado de uma metodologia criativa, na 
medida em que ela foi sendo constantemente reformulada ao 
longo do desenvolvimento da investigação mediante as 
informações encontradas quem nem sempre se traduziram 
naquilo que era esperado encontrar (nesta perspetiva, os nosso 
métodos foram feitos “à medida” do estudo de caso); e 
interventiva, encarando o designer enquanto produtor de 
sentido, como um sujeito não neutral. 

O projecto tomou forma nestes dois momentos distintos, porém 
complementares. O primeiro momento, que designámos de 
observação, através da criação de um discurso expositivo 
intitulado “Arquivo da Saboaria e Perfumaria Confiança” 
apresentado em “Edifícios & Vestígios – Projecto-ensaio sobre 
espaços pós-industriais” que teve lugar na Fábrica Asa, em 
Guimarães, no âmbito de Guimarães 2012 – Capital Europeia da 
Cultura (fig. 7). O segundo, de contaminação, no processo de 
conceção e desenvolvimento de um produto designado por 
“Cento & Vinte” a ser lançado pela marca Confiança em 2014, 
ano em que a fábrica bracarense comemora o seu 120º 
aniversário (fig. 8 e 9). Com a nossa componente projetual, o 
maior objectivo foi o de poder contribuir para a preservação da 
memória gráfica e do conhecimento técnico do passado como 
fatores de competitividade industrial. 

Sendo que a investigação se debruça sobre questões de 
memória de diferente natureza (histórica, industrial, coletiva, 
individual, entre outras), foi decidido estabelecer um cruzamento 
da disciplina do Design com outras áreas do conhecimento, 
nomeadamente a Arte, a História, a Arqueologia Industrial, a 
Semiótica a Etnografia, a Economia, a Sociologia, até pelo facto 
de o cruzamento de diferentes áreas do conhecimento ser uma 

fig 7 – Discurso expositivo “Arquivo da Saboaria       
e Perfumaria Confiança” apresentado em “Edifícios 
& vestígios – Projeto-ensaio sobre espaços pós-
industriais”. 

 

fig 8 – Desenvolvimento de produto “Sabonete  
Cento & Vinte”. 
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característica intrínseca da disciplina do Design. “Assumiu-se, 
portanto, uma construção narrativa contaminada, já que a 
interdisciplinaridade também pertence ao código genético do 
design. Design entendido aqui não só como profissão, mas 
também como uma actividade cultural e configurativa.6 

Não obstante, apesar dos contributos essenciais das diferentes 
áreas de conhecimento utilizadas para a produção do presente 
trabalho, privilegiou-se a perspectiva do Design na leitura das 

diversas informações recolhidas e na posterior produção de 
sentido a partir das mesmas. Conscientes de que a mesma 
“história” poderá ser contada de diferentes perspetivas, 

entendemos que este trabalho poderá apenas contribuir com 
uma leitura possível dos mesmos (arte)fatos tendo a disciplina 
do Design como abordagem. Diferentes designers poderão 
elaborar leituras diferentes a partir da mesma (nossa) “história”. 

 

CONCLUSÕES 
Na sequência da formalização do mercado interno alargado da 
Comunidade Económica Europeia, apesar das empresas 
portuguesas passarem a ter “a possibilidade de alcançarem uma 
dimensão que o limitado mercado português não lhes podia 
assegurar, por outro lado passaram a ser confrontadas com 
acrescidas dificuldades de manutenção de competitividade”.7 A 
ilusão da produção nacional poder alcançar um mercado 
geograficamente mais vasto, traduziu-se, na verdade, numa 
realidade oposta. As empresas portuguesas não se 
encontravam preparadas para competir com as multinacionais 
estrangeiras, cujos produtos invadiram o nosso país e 
conquistaram a preferência dos consumidores. Com a chegada 
de um “admirável mundo novo”, as marcas históricas 
portuguesas passaram a ser conotadas com um passado 
arcaico, retrógrado e anacrónico. Não só as empresas 
portuguesas não conseguiram vingar no mercado comum 
europeu, como também perderam quotas importantes no 
mercado interno. A indústria portuguesa decaiu nos anos 90, 
tendo muitas unidades fabris passado por penosos processos de 
insolvência ou subsistido precariamente nas décadas que se 
seguiram. 

Esta luta permanente pela sobrevivência no mercado, agora 
globalizado, fez com que as empresas concentrassem as suas 
energias e esforços nos aspetos considerados mais críticos para 
a sua manutenção em laboração, relegando para um plano 

fig 9 – Composição tipográfica para produto 
“Sabonete Cento & Vinte”. 
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secundário ou mesmo inexistente a organização e manutenção 
dos seus registos e arquivos. Esta realidade, aliada ao facto de 
não existir em Portugal legislação específica que regule a 
preservação deste tipo de memória industrial tem como 
consequência a prática corrente da não sistematização da 
documentação produzida e da salvaguarda dos arquivos, em 
particular no que se refere aos espólios gráficos mas também 
quanto a outras áreas do património, como o edificado industrial. 
Esta situação torna premente uma intervenção generalizada no 
sentido de se preservar e investigar este património, 
determinante para o conhecimento e compreensão da história e 
memória coletivas. 

O facto de existirem poucos museus industriais em Portugal e 
destes serem essencialmente de iniciativa autárquica, não tendo 
alcance e âmbito nacionais, demonstra justamente este deficit, 
sendo necessária e premente uma redefinição dos conceitos de 
museologia em Portugal. Para além de historiadores e 
arqueólogos industriais, investigadores e profissionais de outras 
disciplinas, como artistas e os designers, deverão ser chamados 
a ter um papel ativo nestes processos. Excelentes exemplos 
desta contribuição foram os diferentes projetos comissionados 
no âmbito do mencionado “Edifícios & Vestígios – Projecto-
ensaio sobre espaços pós-industriais”, provenientes de áreas 
tão distintas como a arte, arquitetura, fotografia, design, som, 
cinema, engenharia, história, arqueologia, antropologia e 
restauro. 

Na vertente comercial, constata-se este processo de resgate 
através de projetos como “A Vida Portuguesa” e do número 
crescente de iniciativas que tem vindo a inspirar e estimular. 
Esta revalorização do universo material industrial produzido 
antes da oficialização do Design privilegia o carácter simbólico 
dos produtos, conferindo-lhe um valor que ultrapassa 
largamente a sua vertente funcional. Estes projetos comerciais 
alargam públicos ao “desenterrar” uma parte significativa de 
artefactos da nossa história coletiva, entrando em consonância 
com o processo de “redescoberta” do passado recente e, de 
certa forma, da perda do nosso “medo de existir”.8 Se da nossa 
investigação se pode concluir que o tecido empresarial e 
industrial só valoriza a sua história, artefactos ou arquivos se 
neles reconhecer uma mais valia comercial, torna-se então da 
maior utilidade explorar este potencial económico da memória. 

Através do estudo e da análise de artefactos da cultura material, 
a nossa investigação procurou, num sentido lato, desenvolver 
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mecanismos para a preservação da nossa identidade e memória 
enquanto coletivo. Num mundo cada vez mais globalizado, 
homogeneizado e padronizado, a nossa afirmação coletiva 
passará pela valorização daquilo que nos é intrínseco, pela 
reinvenção do nosso na contemporaneidade. Face à constante 
ânsia generalizada de inovação e renovação, será através da 
inovação pela renovação que nascerá algo realmente relevante 
e singular. 
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RESUMO 
A comunicação que propomos faz parte da tese de 
doutoramento “Kapa: contributo para o design gráfico pós-
moderno português”, cujo objectivo é entender a revista Kapa 
enquanto dispositivo de produção identitária gráfica da cultura 
portuguesa no início dos anos 90. Tendo como problemática a 
projecção do pós-modernismo no design gráfico português, a 
investigação pretende demonstrar como a Kapa constitui um 
objecto editorial reflexivo de um país recém integrado na 
comunidade europeia, contribuindo ainda para uma narrativa 
cultural integrada na comunidade global.  
Publicada entre 1990 e 1993, a Kapa teve Miguel Esteves 
Cardoso como director e Pedro Rolo Duarte como editor geral e 
foi veículo de expressão da cultura portuguesa do início da 
década de 90. Dotada de um projecto gráfico arrojado, 
desenhado por João Botelho e Luís Miguel Castro o seu 
grafismo foi fortemente inspirado pelo Construtivismo Russo, 
nomeadamente pela direcção de arte de Alexei Brodovitch na 
revista americana Harper’s Bazaar. Fruto de um encontro de 
gerações e de quadro de referências com interesses 
diversificados, a Kapa destacou-se no panorama jornalístico, 
editorial e gráfico no início da década de 90. 
Ancorada numa história de tradição oral, a Kapa carece de um 
estudo sistemático que a inscreva na história do design gráfico 
nacional. A comunicação tem como objectivo contextualizar a 
revista no panorama editorial português, no final da década de 
80 e início da década de 90, tendo como perspectiva a temática 
do pós-modernismo no design gráfico. Pretendemos proceder a 
um levantamento das publicações periódicas que lhe 
antecederam: o jornal Independente, (antecessor directo da 
Kapa), as revistas Contraste, Combate e Politika e expor as 
principais linhas de orientação do objecto gráfico pós-moderno 
através da revisão literária, às quais se deverá submeter a 
revista Kapa, de modo a circunscrever o objecto de forma 
histórica e diferencial. 
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PORTUGAL ANOS 80.  
Delinear o contexto de um objecto (gráfico) pressupõe recuar no 
tempo da sua existência e encará-lo como consequência de uma 
época. Esta comunicação tem como objectivo analisar os 
antecedentes da revista Kapa (1990-93), sendo a década de 80 
o intervalo temporal a abordar.  
Em apenas uma década, Portugal sofreu duas situações 
completamente diferentes: no início da década de 80, uma fase 
de profunda crise económica, com desemprego, salários em 
atraso, perda do poder de compra e inflação elevada; e a partir 
de 1985, com a adesão à CEE, um clima de forte expansão 
económica, com crescimento real dos salários, bem-estar social 
e disparar do consumismo.  
O acesso à cultura democratiza-se no seio de um país livre de 
uma pesada guerra de ultramar, de uma ditadura paternalista e 
que enfrenta um novo processo de reconstrução cultural. É 
nesta tarefa que consideramos determinante a análise das 
publicações periódicas e do seu design, enquanto reflexo da 
sociedade portuguesa. 
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02. AS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 
O JORNAL COMBATE (1987) 
O jornal Combate era a extensão editorial do PSR (Política 
Socialista Revolucionária) dirigida por Francisco Louçã e foi o 
resultado de uma actualização do jornal Combate Operário 
(1978). Fruto da colaboração de dois independentes que 
participaram nas eleições europeias de 87 pelo PSR, Eduarda 
Dionísio e Jorge Silva Melo, teve Jorge Silva na direcção do 
projecto gráfico ao longo de 25 anos (1978 a 2003). Com um 
formato de 30,5 por 43 cm era impresso apenas a preto, 
tratando-se de uma edição de baixo custo.  
Ao longo da sua existência este periódico foi alvo de um 
refinamento e amadurecimento a nível gráfico. O Jornal 
Combate Operário (fig 1) era uma publicação de cariz político, 
porta-voz de uma esquerda jovem. No entanto, a sua 
arquitectura gráfica não espelhava o seu carácter 
“revolucionário”. A capa cujo logótipo se situava no topo, 
destacava entre uma a várias notícias ou palavras de ordem 
(“Proletários de todos os países, Uni-vos!”). Por vezes incluía o 
seu editorial na capa, mas carecia de uma hierarquia nas 
manchas de texto, nomeadamente nos títulos; as imagens 
pendiam entre fotomontagens que suportavam as “palavras de 
ordem” e cartoons de carácter humorístico. As páginas do miolo 
eram organizadas numa grelha regular, com texto corrido 
serifado que se distribuía entre 4 a 5 colunas, os títulos em fonte 
não serifada determinavam a composição da página, fazendo 
com que as ilustrações ocupassem o “espaço livre”.  
No decorrer das edições, o nome do jornal reduz-se a Combate 
(fig 2) mantendo a sua fonte original mas respirando um novo 
fôlego: a ilustração ganha um papel mais dinâmico na 
composição, quer na capa, quer no miolo. A tipografia vai 
também adquirindo uma função mais determinante na criação de 
tensão visual (fig 4), sendo mais sofisticada, não serifada, 
condensada e recta, sendo, por vezes, usada como elemento 
visual na composição de algumas capas. O uso de filetes e 
formas geométricas no layout investe um dinamismo cada vez 
maior, atribuindo à publicação um carácter mais arrojado, jovem, 
irreverente.  
Em 1987, o logótipo do jornal é redesenhado (fig 3 , com uma 
fonte geométrica, elegante, em concordância com as evoluções 
gráficas dos números anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig 1 - Combate Operário, nº 80, Out 1985: 1ª 
página 

 

fig 2 - Combate, nº 94, Nov. 1986: 1ª página 

fig 4 - Combate, nº 95, Nov. 1986: 1ª 
página 

fig 3 - Novo logo do Combate, 1987 
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A REVISTA CONTRASTE (1986) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicada a primeira vez em Fevereiro de 1986, a revista 
Contraste tinha Miguel Portas como director e pertencia à 
cooperativa ALTO CONTRASTE, CRL. Contava com 
colaboradores de vários quadrantes da cultura lusa, entre eles 
Paulo Varela Gomes, Rui Zink, Maia Flor Pedroso, Miguel 
Esteves Cardoso, Alexandre Melo, Jorge Colombo, entre outros. 
Era uma revista temática, durou pouco tempo, teve apenas dez 
edições, mas foi uma publicação determinante no panorama 
editorial pela introdução de um discurso irreverente, com humor 
e ao mesmo tempo atento ao que se produzia no contexto 
cultural.  
Todos os seus números, à excepção do primeiro e do último, 
eram orientados ao baixo (32 por 22 cm), com capa em papel 
couché impressa a duas cores (preto e uma cor) e o miolo não 
couché, impresso apenas a preto. O grafismo de cada artigo 
tinha diferentes autores, entre eles Henrique Cayatte, Jorge 
Colombo, Jorge Silva, Álvaro Rosendo... Esta diversidade de 
autores gráficos fazia com que a revista não seguisse uma linha 
gráfica constante e coerente, de facto, assemelhava-se a uma 
fanzine. A arquitectura gráfica vivia bastante da ilustração, da 
fotomontagem, e o uso do texto era variado, entre a tipografia e 
a letra desenhada, o miolo da revista respirava uma certa 
“libertinagem visual”, era dinâmico, divertido, inesperado.  
 
 
 
 

fig 5 - Contraste, nº 7/8, Agosto/ Setembro 1986: capa 

fig 6 - Contraste, nº 2, Março 1986: página par 

fig 7 - Contraste, nº 7/8, Agosto/ Setembro 
1986:: página iímpar 
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No entanto e no último número editado, em Outubro de 1987, 
algo muda. A revista “fanzine” ganha uma elegância gráfica, cuja 
direcção gráfica pertence a Henrique Cayatte e a Jorge Silva. 
Impressa a 4 cores na capa (fig 8), a revista anuncia a sua 
“ÚLTIMA EXIBIÇÃO”, numa ilustração da entrada do cinema, 
onde no escaparate está um resumo dos destaques editoriais 
(fig.8). O logo na revista aparece inalterável, como ao longo dos 
seus números e o desenho estende-se para a contracapa. O 
miolo da revista, ao contrário das edições anteriores, é fruto de 
um projecto gráfico coerente ao logo de toda a publicação: o 
texto corrido tem uma tipografia condensada e elegante, reflexo 
de uma atitude mais depurada e modernista. A maior parte das 
duplas é impressa a duas cores, preto e azul, ou amarelo, 
vermelho, verde... a distribuição de cor/ preto está definida pela 
imposição das páginas. 
A grelha é desenhada para 3 colunas de texto, mas a 
composição gráfica vai sendo alterada entre artigos mais curtos 
de duas colunas e artigos mais longos que ocupam 3 colunas. 
Na direcção de arte prevalece a fotografia (fig 9) e a ilustração 
(fig 10). E apesar do comportamento constante do texto corrido, 
a arquitectura das páginas revela-se bastante dinâmica na 
disposição dos títulos e de elementos ilustrativos.  
 
 

 
 

fig 8 - Contraste, nº 1 e 2, 2ª série. Outubro 
1987: capa 

fig 10 - Contraste, nº 1 e 2, 2ª série. Outubro 1987: página dupla fig 9 - Contraste, nº 1 e 2, 2ª série. 
Outubro 1987: página ímpar 
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A REVISTA POLITIKA (1988) 
De tiragem irregular a revista (Cadernos) Politika! era 
propriedade do Editorial “Avante!” e tinha como director Nuno 
Ramos de Almeida. O seu programa editorial pertencia à 
Juventude Comunista Portuguesa pelo que se caracterizava 
como uma publicação partidária. No entanto, deu também 
espaço a artigos e entrevistas de cariz cultural, sobre cinema, 
literatura, arquitectura, moda, fotografia... 
As suas dimensões não eram fixas, tinham um formato médio de 
25 por 36 cm. As fichas técnicas são incompletas, não sendo 
possível, muitas vezes, identificar o número de série e 
respectiva data de edição nem os autores do grafismo. Os 
números acedidos foram identificamos pelo título de cada 
revista, destaque nas capas. Títulos como: O REGRESSO DOS 
HERÓIS, REVOLUÇÃO, AINDA CÁ ESTAMOS, ESPECIAL 
PÓS-GUERRA davam o mote para a composição das capas que 
eram impressas em papel couché, a preto e uma ou duas cores, 
normalmente o vermelho e o amarelo, cores fortes e 
fotomontagens oriundas do imaginário comunista: Lenine, Karl 
Marx; as capas eram palco de uma expressão gráfica forte e 
atractiva, pautadas por uma expressão juvenil e por um certo 
sentido de humor.  
A capa (fig 11), impressa a 2 cores, preto e vermelho tem nome 
da revista a parte superior, com fonte serifada, marcada como 
carimbo. O ponto de exclamação faz parte integrante do logo e 
“grita” o nome da revista. Em halftone, em baixo tem uma 
imagem de Lenine o título da revista: “O REGRESSO... “ lendo- 
- se o resto na contracapa (fig 12): “DOS HERÓIS”, onde vemos 
uma fotomontagem a preto e branco de Karl Marx, no corpo de 
um operário. Ainda nesta contracapa, o que poderá ser a capa 
de um outro número da Politika: no canto superior direito, 
Humphrey Bogart fuma um cigarro, com slogan: “NÃO SOU 
COMUNISTA, MAS GOSTAVA DE SER...” Usando apenas duas 
cores, esta capa transmite claramente a orientação política da 
revista, mas fá-lo através de humor, pela fotomontagem do Karl 
Marx e pela ironia, usando a figura de Bogart, como um 
comunista por vir. 
O layout do miolo, impresso a duas cores (preto e vermelho) 
respira uma tendência gráfica próxima de referências 
internacionais (The Face) como se pode observar no sumário 
(fig 13). Tem uma grelha de 3 colunas para texto corrido 
(serifado) e o uso do texto não contínuo, como nos títulos e nos 
separadores é dinâmico. Não havendo autor identificado no 
projecto gráfico e pelas pequenas oscilações de uso de texto 
corrido, podemos deduzir que foi composto por vários 
paginadores (determinados artigos são menos dinâmicos na sua 
composição na página do que outros). No grafismo colaboram 
Alexandre Pereira, João Anjos, João Botelho, Luís Silva, Manuel 
António, Mário Caeiro, Pedro Ruivo... A direcção de arte é 
fortemente apoiada no uso de fotografia, com colaborações de 
Álvaro Rosendo, Pedro Cláudio, Daniel Blaufuks.  

fig 11 - Politika, nº 2, Julho 1988: capa  

fig 12 - Politika, nº 2, Julho 1988: contracapa 

fig 13 - Politika, nº 2, Julho 1988: sumário 
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O JORNAL INDEPENDENTE (1988) 
O antecessor directo da revista Kapa, o seminário Independente, 
foi publicado a primeira vez em Maio de 1988, propriedade da 
SOCI (Sociedade de Comunicação Independente, S.A.), tinha 
como director Miguel Esteves Cardoso, como director adjunto 
Paulo Portas e como sub-director Manuel Falcão. O jornal tinha 
um preço de capa de 125$00 e constava do caderno principal e 
seguintes suplementos: ECONOMIA, VIDA e VARIEDADES. 
Orientado por um programa assumidamente conservador de 
tendência neo-liberal, tendo denunciado publicamente 
operações duvidosas do governo de Cavaco Silva. No seu 
primeiro editorial, Miguel Esteves Cardoso escrevia: “O 
Independente acredita na cultura como resultado permanente de 
actividade social – e não como mundo à parte. Defenderá o que 
achar bom, seja português ou não, mas falará mais do que é 
português, seja melhor ou não. Um bom jornal é uma nação a 
falar consigo mesma. O Independente quer tomar parte dessa 
conversa”. 1 
 
O projecto gráfico foi da autoria de Jorge Colombo, que 
desenhou o jornal impresso a preto no seu miolo e a apenas a 
duas cores na capa: preto e azul (fig 14). O projecto gráfico foi 
depois dirigido por Jorge Silva nos cinco anos seguintes. Do 
ponto vista do desenho, tratava-se de uma publicação sóbria e 
elegante, com manchas de texto bem proporcionadas, com uma 
boa hierarquia das manchas tipográficas, e cuja a direcção de 
arte se apoiava na fotografia. Os seus suplementos, inicialmente 
mantinham esta estrutura gráfica, mas em 1990, o suplemento 
VIDA (fig 15) ganhou autonomia do jornal e passou a ser 
impresso a 4 cores, com dois pontos de arame e rondava a 
média das 88 páginas. A sua estrutura editorial continha 
normalmente um artigo de fundo, crónicas, moda, crítica música, 
livros e filmes.  

 
Em 1990, Miguel Esteves Cardoso funda a revista Kapa, 
mantendo-se ligado ao semanário, como director adjunto. Neste 
ano, a transição do suplemento VIDA para uma revista inserida 
no Independente serve de projecto embrionário para os 
conteúdos editoriais da revista Kapa, onde muitos colaboradores 
do jornal também passam a escrever. 

                                                        
1 Cardoso, M. (1988, Maio). A aventura dos jornais. Independente, nº 0. p.2 

fig 14 - Independente, nº 0, Maio 1988: 1ª 
página 

fig 15 - VIDA suplemento do Independente, nº 
125, Outubro 1990: capa 
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03. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Em Portugal a temática do pós-modernismo foi contemporânea 
às publicações aqui citadas. Termo “escorregadio” para 
descrever uma época pós-industrializada, o pós-modernismo 
marca um momento distinto na cultura ocidental: a aceitação da 
multiplicidade e interdisciplinaridade dos vários contextos da 
realidade. Isto pressupõe uma imersão total na sociedade de 
consumo, na cultura dominante, na cultura popular, na era da 
informação, do desenvolvimento tecnológico, da cultura global, 
mas também implica um descrença relativa às “grande 
narrativas” (Lyotard, 1979), não aceitando a qualquer forma de 
autoridade ou dogma. Conceitos como subversão, ironia, humor, 
impureza da forma, indeterminação são característicos dos 
objecto pós-modernos. Mais focada no campo da Arquitectura, 
esta discussão abriu espaço para uma atitude “pós-moderna” na 
cultura portuguesa: a ausência de autoridade e a aceitação de 
um mundo múltiplo, divergente, contraditório. A exposição 
“Depois do Modernismo” patente na Sociedade Nacional de 
Belas Artes, em Janeiro de 1983 e coordenada por Luís Serpa 
vem precisamente realçar as inquietações desta ruptura na 
produção cultural do país.2  

 
As publicações aqui expostas, oriundas de diferentes 
quadrantes ideológicos e políticos revelam-nos que na imprensa 
nacional, a partir da da segunda década dos anos 80, foi sendo 
possível a convivência de expressões divergentes entre si, mas 
com um ponto comum: a evidente evolução da maturidade 
gráfica dos projectos editoriais. O Combate, a Politika, a 
Contraste, o Independente e o suplemento VIDA partilham 
gráficos, como Jorge Silva, Jorge Colombo e Henrique Cayatte 
que transitam entre as publicações e contribuem para a 
consolidação das suas gramáticas gráficas e editoriais. A 
intervenção dos gráficos na interpretação dos conteúdos 
editoriais, na composição das páginas, nas escolhas da direcção 
de arte vão se tornando cada vez mais autónomas, fazendo 
deles, os gráficos, não só editores de texto e imagem, mas 
também agentes de comunicação.  

 
Esta estreita relação entre a gestão do conteúdo e da forma é 
uma questão fundamental na definição do design gráfico pós-
moderno. O designer não é um mero agente de transmissão de 
conteúdos, mas parte integrante e activa do processo 
comunicativo. Determinante no objecto gráfico pós-moderno é a 
sua capacidade em questionar o seu próprio significado, de 

                                                        
2 Michel Alves Pereira escreve no catálogo: “... o prazer, a ironia (...), o não 
acreditar  já nos grandes gestos mas misturar o grande e o pequeno, marcar as 
grandes contradições e ambiguidades do acto de produção da Arquitectura no 
contexto social, cultural e material em que é construída, é a possível posição 
pós-moderna” (Pereira, 1983. p. 28-30) 
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intervir na forma como a informação é disposta, integrando na 
sua metodologia a autoridade do gráfico, no modo como 
instrumentaliza a palavra, a tipografia, a imagem, podendo agir 
na construção de um significado mais rico e aberto à 
interpretação, do que inicialmente lhes estaria destinado. 
 
O designer da Kapa, Luís Miguel Castro, numa entrevista à 
revista Unidade 3 reforça: “Mas o cliente nem sempre tem razão. 
O cliente devia limitar-se a dar informação. Eu assimilo-a e 
transformo-a. Esta transformação é a base do segredo dos 
grandes gráficos. A partir da minha formação do gosto...”3 A 
publicidade da Kapa no suplementos VIDAS (fig 16) é manifesto 
das referências culturais da revista. A ironia presente noutra 
publicidade na Politika (fig 17) onde o slogan “Nem tudo o que é 
vermelho é de esquerda”, revela o humor da revista no contexto 
editorial luso. 
 

                                                        
3 Castro. L. M. (1992, Junho). Unidade 3. Porto (p. 67) 

fig 17 - Publicidade Kapa VIDA suplemento 
Independente, nº 125, Outubro 1990 

fig 16 - Politika, 1990: publicidade Kapa 
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RESUMO 
Este artigo apresenta uma proposta de abordagem ao estudo 
dos artefactos - termo que adoptamos pela sua abrangência 
consonante com a intenção de não delimitar o estudo apenas a 
objectos que correspondam à ideia de ‘bom design’. O ponto de 
vista adoptado difere da abordagem centrada em grandes obras 
apreciadas pelas suas qualidades formais que parece marcar a 
história do design (Attfield, 2000; Conway, 2006): importa 
certamente considerar os objectos que se constituem como 
ícones do design mas importará igualmente olhar a miríade de 
objectos que escapa a essa categorização. 
Considera-se o artefacto em contexto, como mediador entre os 
seres humanos (Flusser, 2010) e entre estes e o mundo (Smith, 
2007). Fala-se de uma dimensão comportamental do artefacto 
(Friedman, 2007). Pretende-se auscultar os artefactos enquanto 
repositório de diferentes tipo de conhecimento colocando em 
evidência a dimensão humana de todo este processo de 
materialização de ideias. 
Para a consecução desse objectivo desenhou-se uma 
metodologia que assegurou a colaboração de um conjunto de 
autores/ designers - Bernhard Bürdek; Dijon de Moraes; Fátima 
Pombo; Gui Bonsiepe; Guido Martinotti; José Viana; Marion 
Bantjes; Nigel Cross; Peter Dowton; Rafael Denis; Sheila Pontis, 
Rui Roda - que sugerem um elenco de artefactos a estudar, 
direccionando o trabalho subsequente para determinados 
objectos ou categorias de objectos. 
O estudo desenvolve-se com o intuito de contribuir para a 
construção de uma lente capaz de proporcionar uma visão 
integradora – que conjugue o discurso da teoria e história do 
design com novas ‘layers’ - patente ficará um reposicionamento 
do designer, como estratega sensível, capaz de transformar o 
conhecimento adquirido através da vivência quotidiana, 
assimilando-o ao conhecimento instituído, relativo às mais 
diversas áreas (da sociologia, à ergonomia, passando pela 
história da arte), para antecipar o possível (Manzini, 1993) 
materializando-o em formas partilháveis. 
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INTRODUÇÃO 
Considerando que uma das preocupações transversais a 
diversos projectos de investigação nas áreas da arte e design 
parece ser a questão dos procedimentos metodológicos, tendo 
em conta por uma lado, a necessidade de garantir o rigor  do 
processo de investigação e, por outro, a sua adequação às 
áreas em estudo, centramo-nos aqui no design da investigação 
que estamos a realizar apresentando procedimentos e 
resultados relativos à primeira fase. A segunda fase, ainda em 
desenvolvimento, apoia-se na ideia de Metaprojecto (Moraes, 
2010): uma perspectiva holística em que o pleno entendimento 
do artefacto existente, ou a concepção  de novos artefactos, 
dependem de uma reflexão que conjuga uma multiplicidade de 
factores.  

 
Antes de prosseguir importa explicitar que com o estudo em 
curso se pretende contribuir para um entendimento da 
especificidade do conhecimento em design considerando os dois 
domínios que o integram, o domínio material e o conceptual 
(Denis, 2000; Gregory, 2000). 
Para alcançar tal propósito desenhou-se uma abordagem aos 
artefactos que se pretende venha a  revelá-los como repositório 
de diferentes tipos de conhecimento e, simultaneamente, a 
colocar em evidência a dimensão humana deste processo de 
materialização de ideias; dimensão, implícita no design mas 
insuficientemente explicitada (Dilnot, 2006).  
 

A QUESTÃO METODOLÓGICA 
O alargamento das áreas de estudo académico a ao design, 
artes visuais, ou artes performativas tem motivado uma ampla 
reflexão sobre a questão metodológica1. 
Equaciona-se, por um lado, a credibilidade da investigação 
entendida como correlativa ao rigor e possibilidade de 
transposição da mesma, e, por outro, a resistência de designers 
e artistas visuais no geral, em adoptar procedimentos 
metodológicos que retirem dimensão e profundidade ao 
processo criativo (Seago & Dunne, 1999). Impõe-se a reflexão 
sobre a especificidade destas áreas de estudo, considerando 
que, quer os contextos, quer os resultados estão centralizados 
na prática criativa, cujo carácter proposicional ou antecipatório, 

                                                        
1 Visível na publicação de títulos como:  
Sullivan, G. (2010). Art Practice as Research - Inquiry in Visual Arts. Sage; 
Eds. Biggs, M., & Karlsson, H. (Edits.). (2011). The Routledge Companion to 
Researc h in the Arts. New York, United States of America: Routledge;  
Cross, N. (2007). Designerly Ways of Knowing. Basel · Boston · Berlin Berlin: 
Birkhauser. 
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poderá por em causa a adopção de metodologias de 
investigação definidas no âmbito de outras áreas do saber. 
Mas reconhecer a existência de tais especificidades implicará 
ignorar o contributo das metodologias associadas a outras áreas 
de estudo? Será que a necessidade de delimitação de um 
território está a contaminar o debate? Colocamos geralmente 
num prato da balança a lógica positivista e noutro as 
características específicas da área das artes visuais como se o 
positivismo não tivesse sido objecto de qualquer critica até 
presente, como se, ao longo dos anos, a academia, não tivesse 
aceite outros modos de proceder e, ainda, como se a filosofia 
não tivesse proposto modos de encarar  a noção de verdade 
que se afiguram relevantes para as práticas criativas – neste 
sentido Ernesto Grassi considera que o  pensamento racional e 
lógico é precedido por operações retóricas e poéticas, 
Heidegger conduz-nos à ‘coisa’ material (Engels-Schwarzpaul, 
2008) e, ainda no âmbito da Fenomenologia, Merleau Ponty 
valoriza a percepção. Como se Gadamer não tivesse, em 19602, 
questionado a transposição de métodos de investigação das 
ciências naturais para as humanidades. Como se não tivesse 
sido reconhecida a susceptibilidade da investigação cientifica a 
crenças e modas ou a avanços improváveis numa perspectiva 
estritamente lógica (Pollock, 2008). 
A verdade é que a discussão em torno da adequação dos 
métodos consagrados pela academia foi ocorrendo à medida 
que os processos de busca de conhecimento se foram 
diversificando: i) se no âmbito da tradição positivista o 
paradigma quantitativo determinava a utilização de métodos 
conducentes à identificação de relações causa/efeito, com base 
na quantificação de variáveis isoladas do contexto, apoiando-se 
em procedimentos matemáticos e estatísticos; ii) o 
reconhecimento das limitações da abordagem quantitativa para 
áreas de estudo em que o contexto se revela determinante, 
como as ciências sociais, conduziram, a partir dos finais do 
século XIX, à afirmação da metodologia qualitativa. 
A procura das metodologias adequadas, tem sido, pois, um 
processo dinâmico e transversal a diferentes campos do saber. 
Qual a relevância desta discussão no âmbito de um 
doutoramento em design? Implícita  numa investigação realizada 
no contexto da academia está a necessidade de comunicar/ 
partilhar não só a meta, mas o caminho até lá. A partilha dos 
processos é, em si, um acto de generosidade: contribui para o 

                                                        
2 A obra a Verdade e o Método originalmente publicada em 1960 tem sido 
objecto de múltiplas reedições Gadamer, H.-G. (1999). A verdade e o Método. 
Petrópolis: Editora Vozes. 
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entendimento do resultado e, principalmente, abre uma ‘estrada’ 
que pode ser, depois, percorrida por outros. 
 
Importará, conhecer as metodologias instituídas considerando o 
seu valor instrumental de uma forma crítica, capaz de iluminar 
um processo de apropriação/adaptação dos modelos de 
investigação tradicionais à investigação em design e artes 
visuais (Engels-Schwarzpaul, 2008).   
Importará simultaneamente, respeitar as especificidades 
inerentes às áreas do design e das artes visuais procurando 
ajustar os métodos de pesquisa às necessidades das mesmas 
de modo a evitar que a vontade de conformidade com o 
estabelecido conduza a investigações determinadas, mais por 
procedimentos metodológicos, do que pelo objecto de 
investigação em si (Reilly, 2002).  
 
O ARTEFACTO COMO MEDIADOR 
Centremo-nos no design: se é verdade que os designers dirigem 
a sua actividade para a concretização de artefactos, estando os 
princípios fundamentais da disciplina dependentes, em parte, de 
uma aprendizagem baseada no fazer e centralizada em 
projectos, a possibilidade de sistematizar e transferir o 
conhecimento adquirido não parece impor-se naturalmente. Será 
através da teorização - e reflexão – que se alcançará uma 
compreensão alargada das questões contribuindo, 
posteriormente, para a própria prática (Breslin & Buchanan, 
2008). O artefacto é assim encarado na sua dimensão cultural 
como mediador para a geração de novo conhecimento ou para a 
sua transmissão. 
Articulam-se duas dimensões, a do conhecimento tácito que 
advém da prática do design, com a da teoria3, auscultando - do 
ponto de vista dos criadores  de artefactos, dos actores 
envolvidos na produção de discurso em torno dos mesmos e do 
Outro, na perspectiva do contacto/fruição -  a relação de 
simbiose implícita nessa articulação. 
 
 

                                                        
3 “Design theory is not identical with the tacit knowledge of design practice. While 
tacit knowledge is important to all fields of practice, confusing tacit knowledge 
with general design knowledge involves a category confusion. […] Explicit and 
articulate statements are the basis of all theoretical activities, all theorizing and all 
theory construction […] All knowledge, all science, all practice relies on a rich 
cycle of knowledge management that moves from tacit knowledge to explicit and 
back again” Friedman, K. (2003). Theory Construction in Design Research: 
criteria: approaches, and methods. Design Studies (24), 507-522.  
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PARA UMA LEITURA ANTROPOLÓGICA DA 
CULTURA MATERIAL   
Considerando a questão central da investigação - Como aceder 
ao conhecimento implícito nos artefactos? - procurou-se, 
determinar um método de selecção dos artefactos a estudar; tal 
método deveria permitir, a integração de múltiplas perspectivas 
de valoração dos mesmos, conferindo, simultaneamente, rigor à 
investigação. Neste sentido solicitámos a diversos ‘actores’ (28) 
que, de algum modo informam o presente estudo, a selecção de 
artefactos entendidos como repositório de conhecimento(s). 
Obtiveram-se 11 respostas: Bernhard Bürdek; Dijon de Moraes; 
Fátima Pombo; Gui Bonsiepe; Guido Martinotti; José Viana; 
Marion Bantjes; Nigel Cross; Peter Dowton; Rafael Denis; Sheila 
Pontis. Consideraram-se ainda as sugestões do orientador deste 
estudo, Rui Roda. 
Em função do carácter não estruturado do instrumento de 
recolha de dados que, propositadamente, não determinava o 
tipo ou extensão da informação a fornecer e não apontava 
limites temporais obtiveram-se respostas diversas, relacionáveis 
com os diferentes perfis de actividade académica e/ou 
profissional. 
Ao analisar tal elenco de artefactos, tão interessante na sua 
diversidade, entendeu-se que seria oportuno pensá-los 
considerando, Tipologias de Utilização relativas à forma de 
utilização prevista, e Dimensões Interpretativas, relativas à  
relação com os artefactos e ao seu significado, consideradas 
dos pontos de vista do autor e do fruidor.  
Apresenta-se de seguida um quadro síntese que: 
 i) permite visualizar o  elenco de artefactos exactamente como 
nos foram propostos - por categoria genérica, contexto de 
aquisição ou por marca e modelo; ii) enuncia tipologias de 
utilização e considera as principais dimensões interpretativas; iii) 
dá a ver a coexistência de algumas dessas dimensões - veja-se 
o caso da máquina de lavar louça onde se destaca a dimensão 
funcional a par da social, no contexto da libertação da mulher de 
um conjunto de tarefas domésticas iv) mostra que considerar 
uma categoria genérica não é o mesmo que olhar um artefacto 
específico – no caso de um relógio estarão, à partida, em causa 
as dimensões funcional e semântica, mas quando se trata de um 
relógio oferecido pelos pais numa ocasião  especial estará 
também em causa a dimensão emocional.  
 



89

~ UD’13 _ 2º ENCONTRO NACIONAL DE DOUTORAMENTOS EM DESIGN ~ 

 

 

 

 

 



90

~ AZEVEDO _ DANDO FORMA AO PROCESSO PARA UMA LEITURA 
ANTROPOLÓGICA DA CULTURA MATERIAL ~ 
 

 

BREVE ANÁLISE AO DISCURSO DO DESIGN 
Definido o elenco de artefactos a estudar considerou--se 
relevante tentar caracterizar o discurso em torno do artefacto no 
âmbito específico da história e/ou da teoria do design.  
Elegeram-se, a título de exemplo, algumas obras de 
reconhecido mérito4 relativas à história/teoria do design tendo a 
auscultação aos textos sido efectuada com base nas Tipologias 
de Utilização dos artefactos  anteriormente identificadas: 
I - facilitadores de acção  
II  - conforto  
III - comunicação e registo  
Definidas as categorias procedeu-se à transcrição dos excertos 
tendo sido transcritos 301 excertos referentes a uma das 
categorias e/ou especificamente um dos artefactos do elenco. O 
maior número de referências (64), diz respeito a questões de 
forma/estilo/estética; depois o significado/valor simbólico das 
formas (38); seguem-se as menções relativas à  tecnologia e 
sua evolução, incluindo o uso de materiais (27) e ao designer/ 
autor (27); depois as questões relativas ao valor sociocultural 
das formas (26). Os restantes temas genéricos  são 
mencionados menos de vinte vezes no total dos 301 excertos: 
centram-se no utilizador/fruidor 18; nas questões da 
industrialização divisão do trabalho, processos de produção 
industrial/artesanal 15; o contexto é central em 13 excertos; as 
problemáticas do marketing, comercialização são mencionadas 
12 vezes; sobre o papel do design/importância do design há 11 
entradas; a relação da forma com a função e/ou o  
funcionalismo são mencionados em 10 excertos. 
As obras consultadas, à semelhança de muitas outras, foram e 
são fundamentais para o estudo do design, não se trata aqui de 
diminuir o seu mérito mas sim de fazer notar que 
tradicionalmente a história do design muito ligada à história da 
arte girava em torno de um elenco de objectos seleccionados 
em virtude da sua qualidade estética e representatividade na 

                                                        
4 Os títulos analisados foram:  

1- ‘Design’ – John Heskett (2008) inicialmente editado em 2002 sob o título 

Design in Everyday Life);  

2- ‘Design a Concise History’ - Thomas Hauffe (1998) 

3- ‘Design History, a students’ handbook’ (2006) Ed. Hazel Conway 

4- ‘History Theory and Practice of Product Design’ (2005) de Bernhard Bürdek 5- 

‘Origens da Arquitetura Moderna e do Design’ (1981) de Nikolaus Pevsner  

6- ‘Storia del Design’ (1993) de Renato De Fusco  

7- ‘The Meanings of Modern Design’ (1990) de Peter Dormer 

8- ‘Uma Introdução à História do Design’ (2000) de Rafael Cardoso Denis 
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obra de um autor ou no contexto de um movimento/estilo 
(Fallan, 2010) pelo que não será de estranhar que ao falar sobre 
os artefactos as obras consultadas se centrem nas questões de 
estilo, movimento artístico, fazendo igualmente inúmeras 
referências aos designers como autores.  
O contexto sociocultural é por vezes focado mais como pano de 
fundo do que como factor que determina e é determinado pelos 
ditos artefactos. A dimensão humana, as questões de 
comportamento, são abordadas apenas pontualmente – 
ignorando o Outro, como destinatário e definidor do artefacto 
(um dos pontos que se pretende destacar no âmbito deste 
estudo). 
 
O discurso em torno do artefacto parece pois, carecer de uma 
visão integradora mobilizando a antropologia cultural, a 
sociologia e outros campos de estudo; só deste modo será 
consentâneo com o próprio design –integrador por excelência; 
só deste modo se abandona o cânone (do bom design) como fio 
condutor das histórias que evidenciam um ‘estilo’ e os seus 
protagonistas. 
Considera-se que qualquer discurso em torno do design deve 
consignar especial atenção à dimensão humana tendo em conta 
não só o indivíduo como autor do projecto mas também o 
utilizador/fruidor (e não só o consumidor, referenciado nas 
análises de âmbito sociológico). Os artefactos ganham 
significado(s) na sua relação com o indivíduo e esta ‘vida’ 
deverá ser objecto de reflexão no discurso do design.  
Um projecto cumpre-se como objecto de design nessa relação, 
que implica certamente um conjunto de parâmetros científicos 
(dados antropométricos, conhecimentos sobre percepção visual 
entre outros) mas que envolve também outros planos definidores 
do ser humano como a dimensão semântica, a(s) memória(s), o 
espírito de descoberta/aventura, a capacidade de observar e 
propor (projectar) novas realidades no âmbito de um processo 
dinâmico, simultaneamente individual e colectivo na medida em 
que é enformado e informado pelo Outro.  
 
Tendo em conta o relevante contributo das abordagens 
existentes procuraremos agora olhar o elenco de artefactos 
atrás referido com o intuito de construir uma lente multifacetada 
que se pretende venha a tornar visíveis as diversas layers de 
conhecimento implícito no artefacto. 
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RESUMO 
A presente comunicação enquadra-se no projecto de 
doutoramento em Design, “A representação do negro 
na ilustração portuguesa (1933-1961)”. 
A literatura infantil é um campo relevante para o estudo da 
representação do negro durante o Estado Novo. Tão criativa 
quanto permeável a estímulos, a criança era frequentemente 
exposta a um “racismo hábil”, retórica “fraternalista” que 
reproduzia estereótipos como o do negro subserviente, tonto ou 
infantil. Sedutora, acessível e com um enorme potencial na 
idealização de personagens, a ilustração teve (e tem) um papel 
determinante na disseminação destes estereótipos. Propomos a 
análise de ilustrações do livro Mariazinha em África, escrito em 
1925 por Fernanda de Castro (1900-1994). Contemplam-se 
diversas dimensões da ilustração (material, técnica, formal, 
autoral, textual e contextual), cruzando a abordagem empírica 
com a crítica literária. O livro Mariazinha em África foi ilustrado 
por vários artistas ao longo de décadas e constituiu um best-
seller em Portugal. Escolhemos uma edição de 1947, ilustrada 
por Ofélia Marques (1902-1952), que suscita diversas questões, 
às quais procuraremos responder: 
1) Estará o Estado Novo, enquanto regime colonialista, reflectido 
nestas ilustrações? 2) Que ideias ou estruturas visuais são 
usadas pela ilustradora para representar o outro? 3) Tendo em 
conta que, por um lado, a ilustração, enquanto imagem, é 
polissémica (oferecendo-se à subjectividade do observador/ 
leitor) e que, por outro, é um produto do seu autor e da sua 
época, o que se poderá ver/ler nestas ilustrações, para além da 
representação de estereótipos do negro africano?  
 
PALAVRAS-CHAVE 
ilustração . design gráfico . colonialismo . retórica visual. 
 
 

Rita Carvalho 
Designer Gráfica e Ilustradora. 
Doutoranda em Design na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade 
Técnica de Lisboa, desde o ano lectivo 
2010/2011 
Orientadora: Professora Doutora 
Leonor Ferrão, CIAUD, FAUTL; 
Co-orientadora: Professora Doutora 
Marta Rosales, CRIA, FCSH-UNL. 
Investigadora na unidade de 
investigação CIAUD 
Bolseira da Fundação para a Ciência 
e Tecnologia. 
ritanoucarvalho@gmail.com 
 
 
 



94

~ UD’13 _ 2º ENCONTRO NACIONAL DE DOUTORAMENTOS EM DESIGN ~ 

 
TEMA E PERCURSO DA INVESTIGAÇÃO 
As imagens têm um papel determinante no nosso modo de 
experienciar e interpretar a realidade. Participam numa contínua 
construção do que Bourdieu (2010) designa por Habitus, sistema 
de disposições do indivíduo para ver e agir sobre o mundo de 
determinado modo. 
 
As ilustrações, enquanto imagens reproduzidas tecnicamente1 e, 
por conseguinte, presentes no quotidiano, informam esse 
Habitus com particular intensidade.  
 
Esta apresentação inscreve-se no âmbito da tese de 
doutoramento em Design, “A representação do negro na 
ilustração portuguesa (1933-1961)”. A investigação tem como 
pano de fundo um Portugal ditatorial e colonialista e partiu da 
observação de ilustrações que veiculavam uma clara assimetria 
entre negros e brancos. Interessou-nos a ligação entre essas 
imagens e a propaganda do Estado Novo.  Assim, recolheram-
se ilustrações em diversos suportes e contextos (figs. 1 e 2): 
cartazes e boletins de propaganda, mas também periódicos 
mais ou menos oficiais, publicidade, literatura colonial e ainda 
literatura infantil.  
 
Durante a recolha e análise de ilustrações, dois fenómenos 
ocorreram: 
. Apesar dos recorrentes estereótipos2 do negro perigoso, 
selvagem (incivilizado), tolo ou infantil, encontrámos nas 
ilustrações uma multiplicidade de modos de representar o negro, 
o que nos levou a questionar a leitura inicial de “clara assimetria” 
entre negro e branco e ainda a participação do Estado Novo 
nessas imagens; 
. Desenvolvemos um especial interesse pela literatura infantil, 

                                                        
1 À definição de ilustração por Faria e Pericão (2008), como representação 
pictórica, iconográfica ou diagramática contida num texto com o propósito de o 
embelezar, comentar ou explicitar, acrescenta-se, no âmbito deste estudo, a sua 
reprodutibilidade técnica. 
2 “Os estereótipos são geralmente definidos como estruturas cognitivas que 
contêm os nossos conhecimentos e expectativas acerca de grupos humanos e 
dos seus membros, estruturas essas que determinam os nossos julgamentos e 
avaliações acerca desses grupos (Cabecinhas, 2007: p.111). Quanto à relação 
entre estereótipo e ilustração: para o objecto representado ser reconhecível e 
acompanhar com sucesso o texto, a ilustração deverá conter alguns elementos 
estereotipados sob pena de não ser legível (Campe, 2012). Com efeito, no acto 
da produção e da “leitura” da ilustração deverão intervir elementos familiares ao 
público, retirados do seu património cultural e imagético. No entanto, estes 
elementos deverão ser reinterpretados e combinados com informação nova de 
modo a oferecer um novo olhar sobre determinado assunto, e que não contenha 
elementos discriminatórios em termos raciais, neste contexto. 

Fig. 1- A administração civil em Moçambique. 
“Moçambique: Boletim Trimestral”, 1937 

Fig. 2- D.Saraiva. Café Portugais, 
“Portugal, País de Turismo”, 1959. 
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que se tem revelado um campo seminal para o estudo da 
representação do negro na época em estudo. Neste momento 
consideramos circunscrever o tema da tese ao universo infantil, 
explorando diversos periódicos e livros de ficção como 
Mariazinha em África. 
 

 
PORTUGAL NOS ANOS 40 
 “Nos planaltos de Angola eu vi o espectáculo, para outro que não fosse 
português escandaloso, de crianças brancas brincarem fraternalmente com 
crianças pretas, sob as vistas benevolentes das mães.”  
Francisco José Vieira Machado, Ministro das Colónias (1936-1944) 

 
Em 1947, vigorava em Portugal o Estado Novo (1933-1974), 
regime nacionalista e ditatorial dirigido por António de 
Oliveira Salazar (1889-1970). 
 
Parte da soberania do regime assentava no seu “Império 
Colonial” africano, administrado segundo uma política 
assimilacionista que repudiava oficialmente a segregação dos 
“indígenas”, proclamando respeito pelas suas referências 
culturais. Mas por trás de uma retórica fraternalista3, escondiam-
se realidades menos “fraternas” como o trabalho forçado4, as 
culturas obrigatórias ou a ocupação indevida de terras (Castelo, 
2005; M´Bokolo, 2007).  
 
Na metrópole, o Secretariado de Propaganda Nacional (S.P.N.), 
dirigido por António Ferro, inseriria o colonialismo na narrativa 
nacionalista do regime, justificando-o pela ancestral vocação de 
levar a “civilização” a outros mundos (Rosas, 2001). Com ele 
colaboraram grandes nomes do modernismo português, alguns 
dos quais com obra no campo da ilustração para a infância. 
 
Quanto à literatura infantil, nos anos 40 esta existia já em 
relativa abundância (Muller, 1943).  De facto, a partir do final dos 
anos 20 foram surgindo livros de ficção ilustrados, revistas 
infantis, e ainda suplementos em jornais de grande tiragem. Mas 

                                                        
3 Retórica essa que encontraria tradução “científica” no Lusotropicalismo do 
sociólogo Gilberto Freyre (1900-1987). Em traços gerais, a teoria atribui o 
sucesso da sociedade multicultural brasileira a características dos ameríndios e 
africanos que a constituem e também a características que identificou nos 
conquistadores portugueses como a ausência de preconceito racial, apetência 
pela miscigenação e o cristianismo fraternal (Castelo, 1996). 
 
4 Segundo Ramos (2010, p.669)  “0 Acto Colonial [1930] reconhecia aos 
indígenas o direito aos seus usos e costumes, mas reservava ao Estado 
português a prerrogativa de os obrigar a trabalhar, quer como forma de 
satisfazer as obrigações fiscais, quer como meio de contribuir para projectos de 
utilidade pública. 
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em traços gerais, os leitores limitavam-se aos “filhos de gente 
bem acomodada” (Campos, 1937), uma vez que o país era 
pobre, predominantemente rural, contando, em 1940, com uma 
taxa de analfabetismo na ordem dos 52% (Candeias, 2004). 
 
  
MARIAZINHA EM ÁFRICA 
Mariazinha em África foi escrito por Fernanda de Castro (1900-
1994) e teve a sua primeira edição em 1925, com ilustrações de 
Sarah Afonso. Seguiu-se uma dezena de edições até aos anos 
70, com a colaboração de várias ilustradoras. 
A obra gozou de enorme popularidade, tendo sido um sucesso 
de vendas em Portugal. 
 
O livro descreve as aventuras de uma criança (Mariazinha) na 
Guiné. Filha de um oficial da marinha residente na antiga 
colónia, Mariazinha vai com sua mãe e irmão visitar o pai. Lá 
trava amizade com Ana Maria, filha do governador, e com ela 
vive peripécias que envolvem vários “indígenas”, como membros 
da etnia dos Bijagós, e Vicente, o cozinheiro. 
Trata-se de uma obra com traços autobiográficos. A autora (a 
quem chamavam Mariazinha em criança) viveu um período da 
sua infância na Guiné. O personagem Vicente é também 
baseado na realidade (fig. 3).  
 
Em termos literários, a obra é um híbrido que cruza literatura 
infantil com um outro género interessante para a nossa 
investigação: a literatura colonial. Esta tem como protagonista o 
homem branco (podendo ser um personagem histórico 
português, dado o pendor patriótico do género) e a história 
desenrola-se em território africano, por vezes inóspito, 
“justificando a acção do branco”(Noa, 1999). Este género 
difundiu-se durante o Estado Novo, tendo constituído um meio 
de propaganda ao regime e ao seu Império Colonial5.  
Muito popular no Reino Unido, esta literatura colonial para a 
infância prestava-se, segundo Sohat e Stam (2002), a cativar e 
formar futuros exploradores e colonos (fig. 4). 

 
Em Portugal, encontrámos, até à data, três livros pertencentes 
ao género, para além do Mariazinha em África: O Pretinho de 
Angola (1930) de César de Frias; Joanito Africanista (1932), de 

                                                        
5 Desde 1926 e até 1951, a Agência Geral das Colónias promoveu o Concurso 
de Literatura Colonial, com o objetivo de fomentar a sua produção e difusão.  
Fernanda de Castro concorreu no primeiro ano com o seu Mariazinha em África, 
mas a obra seria desclassificada por não ter o número mínimo de páginas 
estipulado nas regras. 

Fig. 4- Anúncio da Phillips. “Revista 
Panorama”, 1956. 

Fig. 3-  Fernanda de Castro e o seu criado 
Vicente em Lisboa, 1919. “Retrato de uma 
família.” 
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Emília de Sousa Costa (1877-1959) e Viagem à roda de África 
(1937), de Maria Archer (1899-1982) . 
 
O nosso objecto de estudo foi publicado em 1947 pela editora 
Ática, com 32 ilustrações feitas a tinta da china por Ofélia 
Marques (1902-1952). O livro mede 15,5 cm de largura por 21,5 
cm de altura e foi impresso através da técnica de impressão 
tipográfica (a três cores na capa e duas cores no interior). Existe 
uma grande harmonia entre o layout do livro e as suas 
ilustrações, que se inserem elegantemente na mancha de texto 
e na própria página.  
 
Ofélia Marques formou-se em Filologia Germânica. Foi uma 
artista modernista autodidata que dedicou uma parte 
considerável da sua obra à literatura infantil6. Na ilustração, foi 
apurando um grafismo delicado e poético, com o qual criava um 
universo infanto-juvenil de rêverie, recorrentemente feminino. 
As técnicas mais presentes nas suas ilustrações são a tinta-da-
china e o gouache. 
 
 
A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO EM 
MARIAZINHA EM ÁFRICA 
Apresenta-se agora uma análise7 de algumas ilustrações de 
Mariazinha em África nas quais o negro está representado. 
No livro em questão figuram dois grupos distintos de 
personagens negros: os criados que vivem em casa da 
Mariazinha, falam português e vestem de modo europeu; e os 
membros de etnias como a Mancanha ou Fula, representados 
como “selvagens” que não falam português e que vivem em 
aldeias segundo os seus costumes.  
 

                                                        
6 Para aceder a uma listagem da obra da autora no campo da ilustração, 
consultar o blogue de Jorge Silva http://almanaquesilva.wordpress.com/ofelia-
marques/ 
7 A interpretação das ilustrações realizar-se-á com a consciência de que sendo 
polissémica (Barthes, 1995), a imagem não se esgota na sua análise. No 
entanto, e dado  o seu contexto, ela veicula um significado preferencial (Hall, 
2005). 
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 Fig. 5- Ofélia Marques. Vicente bebendo a sopa. “Mariazinha em África”. 

 

A figura 5 retrata Vicente, o cozinheiro preguiçoso que bebe 
sofregamente a sopa no chão. Em Mariazinha em África os 
criados são, de um modo geral, fiéis, dóceis, ignorantes e 
infantis. Trata-se de um “racismo hábil” (Amado, 1990), pois, por 
um lado apresentam-se como fiéis ao patrão e carinhosos com 
as crianças (fig. 6), mas por outro, inferiores ao branco, 
intelectualmente8. 
 

 

                                                        
8 Fernanda de Castro incluiu na história dois episódios nos quais os criados se 
mostram engenhosos, fortes ou corajosos. Não existem, no entanto, ilustrações 
dos mesmos.  
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Fig.6- Ofélia Marques. Vicente ajudando a curar pássaro. “Mariazinha em África”. 

 
No que respeita ao desenho dos personagens na fig. 6, o 
contraste entre Vicente e as crianças é significativo: Mariazinha 
e o seu irmão surgem com formas e tratamento gráfico delicado, 
característicos da poética de Ofélia. Em oposição, os elementos 
do rosto de Vicente (olhos muito abertos e em formas fechadas, 
nariz e boca volumosa e branca) seguem uma fórmula que 
pouco tem que ver com o “léxico” da autora. De facto, estes 
elementos serão herança do modo dominante de representar o 
negro que circulava nas ilustrações literárias e publicitárias 
portuguesas nas décadas de 20, 30 e 40.  A representação de 
um jazz-band 9 na ilustração de Stuart Carvalhais (1887-1961) – 
por sua vez influenciado pelo trabalho de Colin (1892-1985) – 
mostra-nos precisamente uma versão hiperbólica dos traços 
acima referidos (fig. 7).  

 
A propósito da influência de modelos de representação no 
registo do artista, Gombrich (1986) defende o facto do artista 
nunca representar um objecto que lhe é pouco familiar a partir 

                                                        
9 Sobre a representação visual do Jazzband em Portugal, ver Ferreira (2012) 

Fig. 7 Stuart Carvalhais,1922.  
“Ecos do Jazz-Band” 
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da observação do mesmo, mas sim a partir de esquemas 
familiares já interiorizados. É o princípio do estereótipo 
adaptado: O artista ou ilustrador adopta um determinado 
estereótipo, acrescentando e subtraindo características de 
acordo com o objectivo final. Pouco familiarizada com o negro 
enquanto tema de representação, Ofélia faria o mesmo. 
 
No que concerne ao outro grupo de personagens negros: numa 
exuberante composição, a ilustração da figura 8 descreve o 
fascínio de um grupo de “selvagens” pelo cabelo loiro de 
Ana Maria. Parece-nos interessante a heterogeneidade no modo 
de os representar. De facto, em torno da loira menina e 
expressos em formas rudes distribuem-se personagens de 
aspecto ameaçador que evocam feiticeiros, mas também uma 
mãe com um turbante registado em pormenor (embora com 
lábios num estilo “jazz-band”) e, em primeiro plano, de perfil, 
uma criança primorosamente desenhada. 
 
 

 
Fig. 8- Ofélia Marques. O fascínio pelos cabelos de Ana Maria.  

“Mariazinha em África”. 
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Como já foi dito, no livro figuram membros de várias etnias 
existentes na Guiné. Uma delas é a Mancanha, caracterizada 
como uma etnia amigável. 
Para espanto e alegria de Mariazinha um grupo Mancanha 
começa a tocar e a dançar um “furioso batuque” (fig.9)- 
expressão recorrente na literatura colonial10. 
 
 

 
Fig.9- Ofélia Marques. O batuque dos Mancanhas. “Mariazinha em África”. 

 
Quanto à sua aparência, a escritora descreve-os empunhando 
folhas de palmeira e adornados com colares ao pescoço e 
penas nas cabeças. Esta caracterização denuncia algum 
conhecimento desta etnia por parte da escritora, como se pode 
confirmar na fotografia da figura 10. 

 
À excepção das folhas de palmeira, a ilustradora não seguiu as 
indicações presentes no texto (colares ao pescoço e penas na 
cabeça). Inclui, no entanto, um elemento que caracteriza a 

                                                        
10 A apetência dos negros para extravagantes danças e algazarras é um 

estereótipo da época que persiste até aos nossos dias.  
 

Fig. 3- Bailarinos Mancanhas. Postal. 
Ed. Paris: Longuet, 1920. “Postais antigos 
da Guiné.” 
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indumentária festiva dos Mancanhas, ainda que ausente no 
texto relativo a esta etnia: a saia de palha.   
Há outros elementos realistas durante todo o livro, como o 
comprimento e modo de vestir a túnica nas mulheres negras 
(deixando os seios a descoberto, etc..) Não sabemos se Ofélia 
teria acesso a fotografias que a pudessem guiar na elaboração 
das imagens. Sabemos sim, que era vizinha e amiga de 
Fernanda de Castro, o que fortalece a  hipótese de trocas de 
impressões sobre a caracterização dos personagens.  
 
Uma outra etnia ilustrada na história é a Fula, retratada como 
“.... pretos claros, de bonitas feições, amigos dos brancos e, por 
isso, talvez, muito simpáticos.” (Castro,1947, pag.138).  

 
 

 
 
Fig. 11.  Ofélia Marques. O desfile de oferendas dos Fulas. 
 “Mariazinha em África”. 

 
Na ilustração da fig 11, Ofélia não lhes atribui uma pele clara 
nem uma expressão especialmente amigável.  
Acerca da indumentária, apenas as bajudas (jovens casadoiras 
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que não figuram na imagem) são caracterizadas no texto, pelo 
que, na ilustração do cortejo Fula de oferendas à Mariazinha, a 
autora terá tido liberdade para incluir os elementos que  
entendesse, ou terá seguido alguma pista presente numa  
fotografia à qual teve acesso. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Numa primeira leitura, as ilustrações de Mariazinha em África 
reflectem a realidade colonialista do Estado Novo, à qual estava 
subjacente uma relação de dominação do branco sobre o negro, 
mesmo que expressa numa amizade condescendente do 
primeiro sobre o segundo. No entanto, essa dominação é mais 
ditada pelo tom geral do texto de Fernanda de Castro 
(associado, como vimos, à literatura colonial) e, 
consequentemente, pelo tema das ilustrações, do que pela 
interpretação ou tratamento gráfico dado por Ofélia.  
Embora usando algumas soluções gráficas veiculadoras de 
velhos estereótipos como os elementos do rosto (fruto, como 
vimos, da absorção de modelos racistas que circulavam no seu 
tempo), Ofélia não resolveu a encomenda das ilustrações de 
Mariazinha em África com superficialidade ou desinteresse. De 
facto, na caracterização de negros “incivilizados” como os 
Mancanhas, apesar de omitir características daquelas etnias 
presentes do texto (optando pela inclusão de elementos 
aparentemente ao seu gosto), a ilustradora faz incluir elementos 
realistas que não figuram no texto sobre aquela etnia, o que 
sugere uma possível pesquisa iconográfica por parte da autora, 
feita, talvez, a partir de fotografias do arquivo pessoal de 
Fernanda de Castro. 
Ainda, a heterogeneidade no registo do grupo de negros que 
contempla os cabelos loiros de Ana Maria é, no nosso entender, 
revelador de uma sensibilidade que mostra ao leitor indivíduos, 
seres humanos, em detrimento de um grupo ou de um “tipo”.  
Com imagens de grande qualidade e humanidade, Ofélia 
demonstra em Mariazinha em África que a ilustração não está 
inteiramente subordinada ao texto, propondo ideias e sensações 
que escapam ao domínio das palavras. 
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RESUMO 
A pluralidade do universo artístico da história da ilustração e do 
desenho em Portugal entre 1940 – ano em que emergem duas 
fortes correntes artísticas, o neo-realismo e o surrealismo – e 
1974 – ano charneira na nossa história contemporânea, 
encontra na obra de José Maria Lima de Freitas (1927-1998) o 
paradigma de um tempo e um modo em que muitos criadores de 
uma geração vinda do neo-realismo, evoluíram para diferentes 
caminhos entre os quais sobressai o surrealismo, como foi o 
caso deste autor.  
Proponho-me analisar os contributos do seu legado para a 
cultura artística portuguesa no período referido, procurando 
perceber de que forma a sua vasta obra como ilustrador e o seu 
percurso como professor no ensino da Artes contribuíram para o 
desenvolvimento da ilustração e para a afirmação do design gráfico 
em Portugal. 
Como ilustrador, actividade que desenvolveu e aperfeiçoou ao 
longo de trinta anos, iluminando com mestria alguns dos maiores 
e mais notáveis escritores nacionais e internacionais, Lima de 
Freitas soube adaptar e interpretar de modo expressivo cada 
autor, procurando sistematicamente a inserção na escrita dos 
diferentes tempos e respectivos criadores. 
Em virtude da multiplicidade do legado de Lima de Freitas, está 
ao proceder-se ao levantamento e a catalogação dos livros com 
ilustrações da sua autoria, inventário bibliográfico que reúne a 
iconografia mais significativa de cada uma das edições 
ilustradas, permitindo reconhecer a poligrafia onde se encontra 
um dos sentidos fundamentais da sua obra — a de pensador da 
imagem.  
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INTRODUÇÃO 
Cruzando a investigação e a minha experiência como designer 
gráfica e docente na área do Desenho e de Design Visual, tenho 
direccionado os estudos académicos para a investigação na 
área da ilustração e a análise dos seus contributos para o 
desenvolvimento do design gráfico em Portugal. Por se tratar de 
um território muito vasto e de modo a garantir um estudo 
aprofundado sobre o desenvolvimento da ilustração portuguesa, 
balizei a minha investigação entre os anos de 1940 a 1974 e, 
como nesse período são vários os criadores que marcam a 
história da arte pela sua irreverência e inovação, tomei como 
exemplo um caso de estudo. José Maria Lima de Freitas (1927-
1998) impôs-se-me pelas suas inquietações que reflectem um 
tempo e um modo em que muitos artistas de uma geração vinda 
do neo-realismo, evoluíram para diferentes caminhos entre os 
quais sobressai o surrealismo, como foi o caso do autor em 
estudo. 
Proponho-me analisar os contributos do seu legado para a 
cultura artística portuguesa no período referido, procurando 
perceber de que forma a sua vasta obra como ilustrador e o seu 
percurso como professor no ensino da artes contribuíram para a 
afirmação do design gráfico em Portugal e qual o lugar do 
desenho no seu percurso pluridisciplinar. Ao percorrer o trajecto 
de Lima de Freitas como profissional das artes plásticas, do 
desenho e do grafismo e atendendo aos materiais e suportes 
que utilizou, confrontar-se-ão influências e correntes artísticas 
de outros autores contemporâneos, portugueses e estrangeiros.  
 

ESTADO DA ARTE 
Ainda que a obra de Lima de Freitas seja referida por vários 
historiadores de arte e outros estudiosos ao longo da segunda 
metade do séc. XX, nomeadamente pelo investigador e crítico 
de arte Ernesto de Sousa (1921-1988), num volume da 
Colecção de Arte Contemporânea (1961), pelos historiadores e 
professores José-Augusto França (1922-) em A Arte em 
Portugal no séc. XX (1974) e Rui Mário Gonçalves (1934-) em 
História de Arte em Portugal (1986) ou por Fernando Rosas 
(1946-), em História de Portugal (1994), foi maioritariamente 
citado de uma forma pouco aprofundada ou inserido numa 
análise alargada a outros artistas seus contemporâneos.  
Apenas dois autores revelaram um singular interesse no estudo 
do percurso deste artista: o filósofo e antropólogo Gilbert 
Durand,1 ao publicar Mitolusismos de Lima de Freitas (1987) e 

                                                        
1 Gilbert Durand (1921-2012), sociólogo e antropólogo francês 

Figura 1 
Lima de Freitas — Auto-retrato, 1948  

 

Figura 2 
Lima de Freitas —  
Capa Vindima de Sangue de Alves Redol, (s. d.) 
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Fernando António Baptista Pereira2, com as obras Lima de 
Freitas, 50 Anos de Pintura (1997) e Lima de Freitas, 
Retrospectiva 1946-1984 (1984). 
Para compreender a infortuna crítica de que o autor em estudo 
foi alvo, tem estado a proceder-se ao levantamento de 
periódicos da época, onde se encontram colaborações de 
críticos de arte, intelectuais e artistas. Estamos a carrear os 
artigos onde se fala de Lima de Freitas e, na análise em curso, 
verifica-se que na maioria dos casos é tão-somente citado como 
um dos autores de obras expostas, ou então são tecidas 
pequenas análises ao seu trabalho onde se detecta a 
preferência pela ilustração e pelos desenhos em detrimento da 
pintura.  
Também é importante referir que Lima de Freitas passou vários 
períodos fora de Portugal e a sua ausência certamente 
contribuiu para um menor reconhecimento face a alguns dos 
seus colegas.  
As publicações periódicas, parcial ou integralmente dedicadas 
às artes, tiveram um papel preponderante na divulgação da 
produção artística nacional e internacional, acompanhando de 
perto os acontecimentos mais marcantes e dando a conhecer, 
não só novas correntes e os seus protagonistas, mas sobretudo 
tornando-se objecto de consulta e conhecimento, contribuindo 
assim para o desenvolvimento das artes em Portugal. Neste 
tempo da ditadura do Estado Novo as revistas e os jornais 
reflectiam nos seus artigos e na crítica a mudança de percursos 
e de mentalidades, as novas tendências e explorações que se 
faziam no mundo artístico. 
Na divulgação dos vários eventos e exposições que foram tendo 
lugar ao longo destas três décadas, delineavam-se preferências, 
retrocessos e ousadias. Alvos de análises e comparações por 
parte dos críticos, os artistas portugueses viam traçar os valores 
gráficos e plásticos das suas obras nas linhas escritas dos 
periódicos. Neste contexto, mencionar ou ignorar um artista na 
análise de opinião das suas obras contribuía largamente para a 
visibilidade deste perante a comunidade artística e intelectual. 

Outra evidência sobre a recepção crítica à obra de Lima de 
Freitas é a de que o seu nome teve particular impacto na década 
de 40, o que corresponde ao início da sua carreira e à 
emergência do neo-realismo, corrente a que Lima de Freitas de 
associou. 

Ao fazer uma análise crítica e comparativa de autores e 

                                                        
2 Fernando António Baptista Pereira, (1953) Historiador de Arte e Professor 
Associado na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. 

Figura 3 
Lima de Freitas — A Guerra, 1948  
 

 

Figura 4 
FREITAS, Lima de — Ilustração, s/d 

 



109

~ UD’13 _ 2º ENCONTRO NACIONAL DE DOUTORAMENTOS EM DESIGN ~ 

correntes enquadrados no quadro social, politico e cultural da 
segunda metade do séc. XX, pretende-se encontrar uma linha 
condutora que ajude a compreender as diferentes expressões 
visuais ao nível da ilustração e do desenho de Lima de Freitas. 
A sequência cronológica das múltiplas práticas de Lima de 
Freitas, incluindo a colaboração com várias revistas e jornais, 
tanto com artigos como com desenhos, revelam como na sua 
obra plurifacetada o lugar da palavra se desdobra e transmuta 
em desenhos, ilustrações, pinturas e escritos, numa constante 
interpretação. Para a valorização da sua vasta obra gráfica, em 
particular na área da ilustração e do desenho, graças ao 
levantamento e inventariação de ilustrações e desenhos do 
autor iniciado na dissertação de Mestrado3, e agora completado 
e sistematizado, pretende-se produzir em complemento à Tese 
de Doutoramento um projecto de um documento editorial que 
servirá de suporte e de consulta tanto a nível pedagógico como 
profissional, reforçando a importância do autor nas artes gráficas 
do séc. XX em Portugal. 

 

NOTAS BIOGRÁFICAS RELEVANTES 
Lima de Freitas nasce em Setúbal, na casa de seus pais na 
Praça do Quebedo, n.º 73, na Freguesia do Bocage, às nove 
horas dia 22 do mês de Junho no ano de 19274, filho de David 
Afélio de Freitas, “militar Segundo Sargento músico”, e de Maria 
de Nazaré Lima de Freitas, doméstica. Lima de Freitas vive os 
seus primeiros dez anos na cidade de Setúbal mas, em 1937, a 
família muda-se para Faro onde permanece dois anos. Em 1939 
estabelecem-se na cidade de Évora onde frequenta a Escola 
Garcia de Resende e o Liceu Nacional André Gouveia. Ainda 
criança começa a revelar facilidade no desenho, apresentando 
uma capacidade de representação e uma destreza no domínio 
do traço pouco comum. Escreve e lê muito, estuda música com 
afinco, ilustra textos da sua autoria em cadernos. É convidado 
para escrever e ilustrar o jornal do liceu, “O Corvo”. Mas os seus 
interesses estendem-se também outras áreas como a Música, 
as Ciências e a História. Aliás, encontramos nos seus diários um 
carácter disciplinado, objectivos claros e ordem de interesses 
com ambições literárias e artísticas. 

                                                        
3 MOURA, Rita Maia e (2007). O Pensador da Imagem, A Ilustração na Obra de 
José Maria Lima de Freitas (1927 -1998). Dissertação de Mestrado. Lisboa: 
IADE 
4 Registo Civil da República Portuguesa, Certidão de Nascimento de José Maria 
Lima de Freitas. Dossier de aluno da Escola de Belas Artes de Lisboa. Serviço 
de Administração e Documentação da Faculdade de Arquitectiura da 
Unviversidade Técnica de Lisboa (Arquivo)  

Figura 6 
Lima de Freitas—  
Cântico dos Cânticos, tradução do hebraico 
por Sam Levy, 1993 

 

Figura 5 
Lima de  Freitas —  
O Massacre dos Inocentes, 1952  
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É no liceu que Lima de Freitas participa na sua primeira 
exposição ao ser chamado a colaborar na “Exposição 
Comemorativa do Centenário” do liceu Nacional André Gouveia, 
expondo desenhos e gravuras. Ainda enquanto estudante liceal 
escreve poemas, contos e textos para jornais académicos e é 
também em Évora que contacta, pela primeira vez, com os 
pintores Júlio Resende (1917-2011) e com Júlio Pomar (1926-). 
Provavelmente por influência paterna, torna-se membro da Tuna 
Académica, do orfeão e estuda violino na Orquestra Sinfónica 
Eborense. Fá-lo diariamente e acaba por ascender a 1.º 
violinista. Lima de Freitas conclui neste liceu o sétimo ano do 
curso complementar de ciências com a classificação de 
dezassete valores, a 13 de Julho de 1945.5  

Em 1944, o interesse de Lima de Freitas por ciências fá-lo 
considerar seguir o curso de Biologia, mas acaba por optar pelo 
curso especial de Arquitectura na Escola de Belas Artes de 
Lisboa. Contudo, e tal como outros colegas, entrou em conflito 
com o seu professor de Desenho Arquitectónico, Construção e 
Salubridade das Edificações e também Director da Escola, o 
arquitecto Luís Alexandre da Cunha a quem foi dada a alcunha 
de «Cunha Bruto». Directamente ligado à Polícia de Intervenção 
e de Defesa do Estado Polícia de Intervenção e de Defesa do 
Estado, PIDE, Luís Alexandre da Cunha tinha uma postura 
prepotente, pautando as avaliações dos alunos em função da 
sua proveniência, aprovando-os ou não segundo simpatias 
pessoais. Esta antipatia acentua-se quando, em 19476, Lima de 
Freitas se torna militante do Movimento Unidade Democrática —  
MUD-Juvenil, que tinha sido criado em 1945. O aparecimento do 

                                                        
5 Certificado do Curso Complementar dos liceus 
6 PEREIRA, Fernando António Baptista Pereira (1984). Lima de freitas. 
Retrospectiva, 1946-1984. Museu de Setúbal: Minerva do Comércio 

Figura 7, 8 
Lima de Freitas—  
Caderno de Actividades, 1943 [Manuscrito] 
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MUD-Juvenil não é inseparável do desenvolvimento da luta 
antifascista da época, das perspectivas que se abriam de luta 
democrática na sequência da derrota do nazi-fascismo na II 
Guerra Mundial. 

Ao aderir ao movimento, Lima de Freitas participa 
frequentemente em reuniões e manifestações e convive com o 
escritor Virgílio Ferreira (1916-1997), o crítico Ernesto de Sousa 
(1921-1988), os arquitectos Keil do Amaral (1919-1975) e Victor 
Palla (1922-2006) e com o politico anti-fascista, advogado e 
pintor Arlindo Vicente (1906-1977).  
Em 19497 é preso pela PIDE no Forte de Caxias durante alguns 
meses, onde conhece o médico e escritor Arquimedes da Silva 
Santos(1921-). Estes acontecimentos levá-lo-ão a abandonar o 
curso de arquitectura nesse mesmo ano, à semelhança do que 
aconteceu a muitos estudantes de ideais antifascistas, 
nomeadamente da área artística, que se recusavam a participar 
nas exposições do SNI8, preconizadas por António Ferro9 na sua 
«Política do Espírito». Em 195110, Lima de Freitas inicia o seu 
ciclo de viagens, estabelecendo-se em Paris sem deixar de 
visitar regularmente não só Portugal e viajar para outros países. 
Ilustrador de mais de uma centena de livros nacionais e 
estrangeiros, deu provas da sua indiscutível qualidade de 
desenhador, da sua sensibilidade quanto à interpretação da 
palavra, respeitando e enaltecendo com sabedoria os temas de 
diferentes autores portugueses como Luís Vaz de Camões, 
Fernando Pessoa, Bocage, Cervantes, Herculano, Sá Carneiro, 
Virgílio Ferreira, Alves Redol, José Guimarães, Almeida Garrett, 
Aquilino Ribeiro. Também ilustrou numerosos volumes de 
escritores e poetas ingleses nas edições de luxo da Limited 
Editions Club de Nova Iorque. 
Prefaciou, traduziu e escreveu obras de referência sobre a 
simbólica, a numerologia, a semiótica visual e estética e 
colaborou em mais de uma dezena de obras colectivas e 
enciclopédias. 
Está hoje representado em colecções particulares e museus de 
Portugal, Espanha, França, Grã-Bretanha, Dinamarca, 
Alemanha, Suécia, Polónia, Itália, E. U. da América, Brasil, 
Angola e Nova Zelândia. Participou em inúmeras exposições 
desde 1946, obteve um prémio internacional de Desenho em 
Varsóvia e realizou mostras individuais sobretudo em Portugal, 

                                                        
7 Idem, ibidem 
8 SNI, Secretariado Nacional de informação, organismo de apoio ao regime do 
Estado Novo. 
9 António Ferro, (1895-1956). Escritor, jornalísta e politico português. 
10 Idem, ibidem 

Figura 9 
Lima de Freitas —  
Diário, 1943-1944 [Manuscrito] 

 

Figura 10 
Lima de Freitas —  
Caderno de Poemas, 1944 [Manuscrito] 
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em França e na Dinamarca, nomeadamente a grande 
retrospectiva na Permanente de Aarhus (Dinamarca) 
patrocinada pela Fundação Ceres, na Sociedade de Belas Artes 
(Lisboa) e nos Museus de Évora e Setúbal, sua cidade natal. 
 

LIMA DE FREITAS: DO NEO-REALISMO AO O 
SURREALISMO  
Em 1940 um pintor brasileiro Cândido Portinari (1903-1962), 

provocou o Estado Novo, ao exibir a obra O Café(1935) na 
Exposição do Mundo Português, no Pavilhão do Brasil — 
revelando uma denúncia sobre as condições da exploração dos 
trabalhadores do café — assim como os pintores muralistas 
mexicanos, Diego Rivera (1886-1957) e José Orozco (1883-
1949), que influenciaram e serviram de exemplo aos jovens 
pintores portugueses. Em Portugal a obra O Almoço do Trolha 
(1946) de Júlio Pomar, veio a revelar-se uma referência 
essencial do neo-realismo no nosso país. Os artistas do neo-
realismo colocando-se explicitamente ao lado do povo fizeram 
dessa posição ideológica os motivos das suas obras, mostrando 
a miséria, o sofrimento, a subjugação e o trabalho das classes 
mais desfavorecidas, ao mesmo tempo que combatiam o 
abstraccionismo geométrico.  
Tanto na formação académica como início do seu percurso 
profissional, José Maria Lima de Freitas revelou-se nas décadas 
de 40 e 50 um artista e cidadão crítico do Estado Novo, 
observador atento da condição humana, contextualizando as 
suas obras, dentro de um tempo conturbado e de desafio ao 
regime vigente. Podemos assim afirmar que os artistas deste 
período transmitiam ao público, através das suas obras, a 
consciência do tempo em que se vivia.  
“Engajadas” no neo-realismo português, as primeiras obras de 
Lima de Freitas revelam, para além de uma intensa 
preocupação com a vida quotidiana e uma constante atitude 
crítica e de denúncia social, uma inquietude e uma procura 
constante que o acompanharão ao longo da sua carreira.  
Os temas, tanto na pintura, nos desenhos como nos escritos 
foram reflexo da sua juventude fortemente marcada pelo 
Alentejo, pela sua história e pelas suas gentes. Neste período a 
obra de Lima de Freitas reflectia uma sede de retorno ao sentido 
figurativo, comunicativo e crítico.  
As mudanças sentidas na sua obra a partir de 1964, reflectem o 
abandono do neo-realismo para, lentamente, adoptar uma 
linguagem apoiada no realismo fantástico, claramente 
influenciado por Almada Negreiros e pela leitura de escritos 
orientais. 

Figura 11 
Lima de Freitas— Ilustração para 
The Alhambra de Washington Irving, 1969 

 

Figura 12 
Lima de Freitas — O Camponês morto, 1962 
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Durante o seu percurso ilustrou inúmeros livros portugueses e 
estrangeiros, com especial destaque para as ilustrações de D. 
Quixote na tradução de Aquilino Ribeiro para a Fólio, em 1953, 
revelando uma sensibilidade e uma capacidade de interpretação 
da narrativa de um modo particular e único, com o rigor de um 
excelente desenhador e, acima de tudo, com a riqueza e 
versatilidade dos seus meios de expressão.  
Podemos afirmar que o artista atingiu a sua maturidade artística 
através da literatura, uma vez que as ilustrações foram, sem 
dúvida, o seu contributo mais marcante na arte portuguesa do 
seu tempo.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao reflectir sobre a obra de Mestre Lima de Freitas a primeira 
conclusão que se impõe é o seu carácter pluridisciplinar e 
multifacetado, revelador de pesquisas incessantes tanto a nível 
da ilustração, como da pintura e da escrita, actividades que 
desenvolveu até ao final da sua vida. Desde cedo mostrou ser 
um desenhador minucioso, recuperando uma tradição formal 
arcaizante, boschiana e breugheliana, que viria a desenvolver 
depois da sua adesão, ao longo das décadas seguintes, aos 
valores dum surrealismo entendido como ilustração dum saber 
místico e esotérico. Aberta a “caixa de Pandora” na dissertação 
de mestrado com a inventariação e catalogação das ilustrações 
e desenhos inéditos de José Maria Lima de Freitas, apercebi-me 
do escasso levantamento e análise da História da Ilustração em 
Portugal durante o período de 1940 a 1974 e, mais 
concretamente, da análise formal e comparativa entre os artistas 
de referência da história do Design Gráfico português. O estudo 
da ilustração e a divulgação da obra ilustrada deste autor, tão 
rica e multifacetada, contribuirá para o conhecimento 
aprofundado da cultura visual portuguesa do séc. XX. 
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Lima de Freitas —  
Até ao Fim do Mundo, 1986 

 

Figura 13 
Lima de Freitas —  
Ilustração para D. Quixote, 1953 
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reproducibility through exhaustive instructive guides should be 
taken into consideration. 
 
KEYWORDS 
new media art . diy . open source . instructions in art . open work  
 

Rita Sá 
Artista Plástica 
Doutoranda no Programa Doutoral em 
Media Digitais na Universidade do 
Porto, desde o ano lectivo 2011/2012 
Orientador: Prof. Heitor Alvelos 
Portugal 
pdd11005@fe.up.pt 
 
 
 
 



116

~ UD’13 _ 2º ENCONTRO NACIONAL DE DOUTORAMENTOS EM DESIGN ~ 

 

We seldom speak about the relationship between instructions 
and art outside the spectrum of participatory art. The embedded 
instruction as a parameter for an open work, or parameters as 
limiting factors for participatory action are the type of instructions 
that we got used to mention when talking about instructions in 
relation to art.  
However, it is observable that instructions are exchanged 
between curators, gallerists and artists, often leading to the 
production of thorough manuals and/or troubleshooting guides 
that accompany artworks.  
For the purpose of this paper we will focus on artworks built 
and/or displayed with tangible materials, specifically the type of 
works that require instructions and could be entirely reproducible 
through them. These artworks range from performance to 
interactive works, and instructions go from sketches to thorough 
troubleshooting guides.  
While this paper is deeply influenced by trends that started 
mainly as regular practices within new media art exhibitions and 
online collaborations, it does not exclusively relate to digital or 
new media artworks.   
 

INSTRUCTIONS AND ART: BRIEF 
OVERVIEW 
Descriptive and prescriptive elements can be seen as 
constituents of figurative representations throughout the history 
of art, many of which through symbolic expression and visual 
metaphors. For the purpose of this paper however, we will 
retrocede only as far back as the industrial revolution, a time 
when instructions for specific products started to be widely 
disseminated,  
From The Futurist Manifest early in 1909, we see Marinetti‘s 
excitement to embrace technology as if it were an organic 
extension to his human self. There is nevertheless, the less 
exciting reality that instructions were needed - in order to interact 
with technologies at this time - and that the arrival and 
apprenticeship through these early manuals had a meaningful 
impact on human perception just as these new and massively 
distributed products. The development of clear and assertive 
languages (either verbal or visual) for instructional purposes was 
significant for the perceptional changes that derived from these 
new objects. 
The schematic language of instruction manuals can be seen 
unconventionally applied and appropriated early on by artists like 
Tristan Tzara’s in To Make a Dadaist Poem (1920) or Jean Arp’s 
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Collage with Squares Arranged According to the Laws of Chance 
(1916). The interest on the application of rules and general 
frameworks into the creative process was significant throughout 
the beginning of the twentieth century both in music and the 
visual arts, and can be seen as predecessors to computer 
algorithmic compositions. The indeterminate outcome resulting 
from the application of specific rules was advantageous for 
laypersons to suddenly create unique compositions, poems, 
paintings and so on.   
Graphic notations start being adopted by musicians, whereas 
visual artists use verbal notations to generate instructions for 
performative actions, like the Fluxus event scores. Initially used 
only by the artists-performers, these scores soon got published 
under 3 different forms: boxed collections; books or pamphlets, 
and announcement sheets. The books and pamphlets were 
actually «highly portable. Even more important, they were easily 
copied using what was then the new Xerox technology» (2002, 
p.3).  
The idea of disseminating the scores, of sharing the instructions 
and passing them along to others, is directly linked to the 
possibility given by technology to inexpensively reproduce 
information, simplifying the process of spreading instructions or 
proposals on how to perform these scores. «Any of the pieces 
can be performed anytime, anyplace and by anyone, without any 
payment to fluxus» (Maciunas, 1966) provided that certain 
conditions were met1.  
 

SETUP INSTRUCTIONS FOR ARTWORKS 
While technology aided the wide spread of these scores, 
allowing different people to re-contextualize these performances 
within their own environments, the re-contextualization of 
materials throughout the beginning of the twentieth century later 
came to motivate the re-thinking of the exhibiting space. Also, 
the complexity of using different materials and setting up 
environments that needed specific technical arrangements, led to 
detailed planning and thorough communication between artists 
and gallerists. Technical specifications for exhibition purposes, 
along with instructions on how to setup these environments, 
became an obvious requirement. Nevertheless, we seldom hear 
                                                        
1 According to the “FluxFest Sale Sheet”, by George Maciunas (1966), these 
conditions focused mainly on naming the individual pieces as “FLUXPIECE” in 
case they were presented next to longer compositions and naming the events as 
“FLUXEVENTS” in case the majority of the performances were flux scores, or if 
these scores surpassed the duration of other non-flux compositions being 
performed. The focus on authorship was therefore connected to a collective 
rather than to individual artists. The names of the individual artists however, 
would always appear next to the description of their scores. 
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the need of instruction manuals to setup an artwork, or that an 
artwork should be accompanied by instructions. It is necessary to 
stress the use of new technologies in art, as one of the main 
stimulus for the development of setup guides, once the 
complexity of dealing with electronic devices surpassed the 
relatively lower effort required on the presentation of traditional 
media works like painting or sculpture.  
From circuit diagrams to detailed drawings of equipment (with 
inputs, outputs, switchers and all sorts of buttons and knobs), 
from rough sketches to verbal descriptions, the schematics used 
in order to complete the process of showing a video installation 
or an electronic music performance, can be highly complex. 
Good illustrative examples are available through the Vasulka’s 
Archive2, where a great deal of documents relating to exhibitions 
dating from the 1970s to the late 90s can be accessed. 
The technical complexity of new media artworks carries in itself a 
multiplicity of languages that have to harmoniously co-exist: 
when artists started working with engineers in the 1960s, both 
had to adopt to different types of communication. The 
methodological and conceptual approaches to the development 
of new media art have grown to be highly diversified, not only 
because of rapid technological advancements that succeeded 
since then, but also because of the increasing elimination of 
boundaries between disciplines and growing collaborative 
practices with different fields. The «digital revolution» in the 
1990s boosted this trend even more. 
The technical intricacy usually embedded in new media artworks 
is not immune to malfunction. The concern for technical failure 
along with the felling of helplessness (no control over unknown 
technicalities) makes communication between mediators, artists 
and technicians an ongoing and developing process up until 
today. Sarah Cook mentions this concern in the article 
“Immateriality and Its Discontents  - An Overview of Main Models 
and Issues on Curating New Media”: 
 
«The shift in the understanding of exhibitions has brought about 

change in contexts for the presentation of emerging art forms, 
such as new media art. In part, this has been a natural historical 
progression. Since the first computer-driven arts emerged in the 

                                                        
2 The Vasulka Archive has been made available online by Steiner and Woody 
Vasulka, both pioneers in video art and founders of The Kitchen in 1971. At the 
time, The Kitchen was mostly dedicated to video art, experimental music and 
performance. The archives comprise not only a large amount of documentation 
that dates back to this period but also documentation that relates to other venues. 
It includes "articles, essays, interviews, reviews, schematics, diagrams, 
illustrations, posters, concert programs, photographs, and correspondence" as 
described on Vasulka.Org (n.d.). About. 
http://www.vasulka.org/about_archive.html. 
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1960s, museums - unfamiliar with the medium, concerned about 
technological complexity, not to mention limited in terms of wiring 
or air conditioning systems - have been woefully unprepared to 
exhibit new media. Thus new media art has been seen 
predominantly in a range of «alternative» art contexts in its short 
history to date.» (2008, p. 29) 
 
Instruction manuals, setup guides, troubleshooting guides, 
diagrams, spatial plans among other required plans, became an 
integrant part of artists’ routine and work process. And, although 
we have been concentrating on «new media» as electronic or 
computer driven, the use of new materials and/or new contexts 
within sculpture and installation works prompts many of these 
issues as well, since arrangements are always necessary for the 
purpose of exhibiting artworks. However, they’re more striking for 
new media artists once the very basic instruction on where to 
press “on/off” is vital for the work’s own existence.  
 

DIY AND OPEN SOURCE 
Trends to share instructions and make them available became 
popularized through «Do It Yourself» activities (DIY).  Paul 
Atkinson, in the introduction to his article «Do it Yourself: 
Democracy and Design» states that «it is not exactly clear what 
DIY constitutes and when did it start» and proceeds to warn that 
«any attempt to categorize DIY activity will face these sometimes 
contradictory elements of need versus desire and creativity 
versus assemblage» (2006, p. 1).  
The DIY along with collaborative processes potentiated by 
computer networks, specifically the Internet and the World Wide 
Web, have since expanded the «Do It Yourself culture» to a «Do 
It Together» (DIT) one.  
The Open Source Initiative (OSI) is probably the best-known 
advocator for «open» and collaborative practices within the 
digital realm. Its core principles date back to the history of 
software itself, when sharing code was taken for granted up until 
the late 1970s, when restrictions to code access started to 
gradually emerge because of software ownership. The open 
source principle of providing the source of your work has since 
expanded from software to hardware (or tangible objects). 
Today, the term «open source» is applied to the most varied 
disciplines: from Open Source Ecology to Open Source 
Furniture, there are now all kinds of projects and collaborative 
initiatives that include some of the principles that the term «open 
source» implies. Designs and instructional guides for different 
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objects and projects are now widely made available through 
different digital platforms.  
While open source connotes the opening of the working process 
and is grounded on the belief that one should open its source so 
that others can access it, it is also connected to another type of 
attitude that originates from the early computer era: «hacking». 
While the media has distorted the meaning of «hacker» 
portraying him as a malicious individual who breaks into foreign 
computers, this is actually a misrepresentation. As rectified by 
Sam Williams in Free as In Freedom – Richard Stallman and the 
Free Software Revolution: «implicit within the definition of “hack” 
was a spirit of harmless, creative fun» (2010, p. 209).  «The 
combined emphasis on creative play and restriction-free 
exploration would serve as the basis for the future mutations of 
the hacking term» (idem, p. 210). It is important to understand 
this definition since most open source projects are made 
available precisely with the purpose of being improved and/or 
creatively modified. 
 
EXTENDING THE UBIQUITY OF ART 
Many artists using code have long shared it. Websites such as 
GitHub, founded in 2008, help this trend by providing online 
repositories for code. Also, the combination between hacking, 
open source and art is not a novelty. In 2002, the New Museum 
in New York, opened the show «Open_Source_Art_Hack», 
organized by Steve Dietz and Anne Barlow, where they 
recognize open source as allowing artists «to become providers 
of functional tools with which users can create new forms of 
information aesthetics, modes of activism, and content»3. The 
creation of the Creative Commons Licenses later on, simplified 
the sharing process for artists once these licenses «provide a 
simple, standardized way to give the public permission to share 
and use (your) creative work — on conditions of your choice»4. 
The collaborative trends   that were developed since the 
emergence of computer networks, along with DIY and open 
source ideologies, has had repercussions on the reproduction of 
open source tools and projects to a local level as well. 
Hackerspaces, makerspaces, Fablabs, Media Labs and/or 
DIY/DIT community spaces have been emerging in different 
cities around the world as collaborative local spaces, where 
anyone can be a member and share tools (some of them too 
expensive to be bought individually), share ideas or work on 

                                                        
3  New Museum (n.d.). New Museum Archive 
http://archive.newmuseum.org/index.php/Detail/Occurrence/Show/occurrence_id/
388 
4  Crative Commons (n.d.) About. http://creativecommons.org/about. 
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projects collaboratively. Most of the projects developed on this 
type of spaces are then shared online. The equipments used, 
like laser cutters, 3D printers or CNC (Computer Numeric 
Control) milling machines are prone to the reproduction of 
tangible objects. The materials used range from plastic to 
different metals and wood. The reproducibility of tangible 
artworks is therefore now filled with new opportunities.  
One example of a group entirely dedicated to «supporting open 
values and the public domain through the use of emerging open 
licenses, support for open entrepreneurship and the 
admonishment of secrecy, copyright monopolies and patents»5 is 
the Free Art and Technology Lab (F.A.T.), initiated in 2008. 
F.A.T. is constituted by a network of engineers, artists, scientists, 
lawyers and musicians, from all over the world, who are 
«dedicated to enriching the public domain through the research 
and development of creative technologies and media». Projects 
developed include «The Free Universal Construction Kit», a set 
of 80 different adapter pieces appropriated and merged from 
popular children’s construction toys, like Lego and Fishertechnik, 
that anyone can download through Thingiverse and print in 3D in 
order to make their own constructions. Evin Roth, (another artist 
working with F.A.T.) finalized a presentation entitled «Artists and 
Hackers» (2012), by finding the word “hacker» on Eric S. 
Raymond’s document «How to Become a Hacker» (2001), and 
replacing it with «artist». This is a small segment of the result: 
«To behave like a(n) artist, you have to believe that the thinking 
time of other artists is precious — so much so that it's almost a 
moral duty for you to share information, solve problems and then 
give the solutions away just so other artists can solve new 
problems instead of having to perpetually re-address old ones».  
 
CONCLUSION 
The educational, critical, philanthropic and further interpretational 
potential that has been created through the process of opening 
up the source a specific work - or publishing the instructions on 
how to recreate it – although approached in the past through 
individual attempts, has now gathered unprecedented conditions 
through collaborative development. Tangible and open artworks 
can be reproduced, studied and remixed by anyone; the tools 
and means to reproduce many of these objects are increasingly 
available in different locations, increasing their ubiquitous quality. 
The development of instructional guides (and that of 
documenting the work) is already embedded in artists’ daily 

                                                        
5 Free Art & Technology (n.d). About. http://fffff.at/about/ 
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practice, and although we still tend to isolate this practice as an 
individual effort, this estimation has been overthrown by 
collaborative trends emerging not only through relations created 
between curators, artists and technicians but also through 
collective projects (global and local). The importance of opening 
up and sharing instructions on specific artworks is therefore 
justifiable not only in order to reproduce the object and expand 
the life of the artwork but also as a way of troubleshooting it for 
exhibiting purposes, improving its performance or better 
adjusting its technical needs.    
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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo, apresentar uma abordagem 
sistémica na promoção do valor intrínseco existente nos 
produtos da agro biodiversidade, na Ria de Aveiro. 
Identificaremos atores envolvidos nas atividades económicas de 
cariz tradicional na ria, dando conta dos sinais da complexidade 
e diversidade da sua rede de sistemas de produtos da agro 
biodiversidade. A Ria de Aveiro apresenta-se como uma 
realidade de alta complexidade de funcionamento económico, 
parte de uma rede global, mas de uma difícil compreensão. 
Apresentaremos um quadro que nos permite, por um lado dar 
visibilidade a essa realidade e por outro fazer uma aproximação 
ao valor cultural e emocional associado às atividades deste 
território que apontam para um valor de qualidade. 
 
Desta aproximação identifica-se uma oportunidade de ação do 
design como elemento estratégico para a inovação centrada nos 
recursos da ria e nas suas competências. Assim, a abordagem 
concentra-se na compreensão e visualização da cadeia de valor 
em prática dos Bivalves, com um especial enfoque nas ostras da 
Ria de Aveiro. A ostra portuguesa tem vindo a ocupar um 
espaço de destaque nos mercados internacionais, mas carece 
de uma equilibrada distribuição do valor ao longo da sua cadeia, 
resultando num défice de valor ao nível local. 
 
Daremos ainda conta do papel do design na reorganização do 
valor ao longo da cadeia de valor, perspetivando um contributo 
válido na comunicação eficaz, da relação do produto com a 
origem nas suas dimensões tangíveis e intangíveis. Desafios a 
um diálogo do produto com o design, com o objetivo de 
equacionar a viabilidade em prolongar os valores deste território 
no momento e ou experiência do consumidor final. 
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INTRODUÇÃO 
A importância dada à exploração dos recursos do nosso planeta, 
impõe modelos de desenvolvimento e de qualidade de vida com 
os olhos virados para a sustentabilidade, mas hoje, 
sustentabilidade já não é só um problema ambiental. O próprio 
processo de globalização alterou as relações local-global, os 
territórios vêm-se forçados a recorrer a estratégias de 
valorização como fator de sustentabilidade e resistência 
económica, social e cultural, num processo de homogeneização. 
Neste cenário, o design já não se refere apenas a produtos mas 
também a todo um sistema onde esses produtos se integram, 
sistemas cada vez mais complexos e difíceis de serem 
compreendidos. 
Ao longo deste artigo daremos conta do papel do design como 
uma ferramenta estratégica na valorização de produtos da agro 
biodiversidade, reconhecidos como parte do próprio território e 
das suas gentes.  

 
 

O DESIGN NA VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
PELOS PRODUTOS DA AGROBIODIVERSIDADE 
O design pode contribuir para a criação de novos cenários, 
traduzi-los em visões desejáveis de produtos e serviços que se 
caracterizem pela relação com o território e com a sua 
comunidade e, desta forma, estimulem o reconhecimento da sua 
identidade. Estes produtos e serviços devem ser vistos como 
resultado da atividade de uma rede de sistemas locais, que 
possuem uma alma, uma identidade única, uma dimensão global 
e, contemporaneamente, uma viabilidade económico-produtiva.  
(Manzini; 2009) 
Neste sentido, o design assume-se como uma ferramenta 
estratégica na valorização de produtos locais, entendidos como 
manifestações culturais das suas gentes e do seu território. 
Segundo Krucken (2009), estes produtos representam os 
resultados de uma trama tecida ao longo do tempo, que envolve 
recursos da biodiversidade, modos de fazer tradicionais, 
costumes e também hábitos de consumo. O conceito de terroir1 
surge precisamente desta ideia de, produto, território e 
sociedade que o produziu, estarem em ligação com fatores 
naturais tais como o clima. Com os fenómenos de transformação 
social e o consequente alargamento do conceito de produto, o 

                                                        
1 Terroir, palavra francesa utilizada para definir um território caracterizado pela 
interação com o homem ao longo dos anos. 
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território passou a ser objeto de design. Design estratégico, 
serviços de design e design para o desenvolvimento territorial, 
são variações disciplinares, onde o foco de observação é 
estendido para sistemas de produtos cada vez mais complexos 
e intangíveis (Parente; 2010).  
O design ao atuar sobre a cadeia de valor dos produtos da agro 
biodiversidade, estará a projetar a sua valorização, partindo do 
reconhecimento das suas qualidades e ativando as 
competências próprias desse território. Estará assim a promover 
sistemas de produção e de consumo sustentáveis no 
desenvolvimento de novos produtos e serviços além de 
valorizarem o território consolidam redes de valor. 
Nesta perspetiva, Manzini e Meroni (2009), defendem que os 
recursos locais devem ser valorizados em benefício das 
comunidades e economia locais conjugando qualidade territorial 
com uma comunicação que favoreça as redes locais entre 
produtores e consumidores e entre si. Ressaltam assim, a 
importância de ações projetuais orientadas a modos de viver, 
consumir e produzir, que atendam a um perfil de qualidade de 
experiência e de valor. 
Esta necessidade de criar modelos sustentáveis e vantajosos 
para consumidores e produtores aponta para a inovação ao 
nível da intermediação de produtos locais, que podem assumir a 
forma de redes. Krucken (2009) enumera as principais ações 
para promover o desenvolvimento de redes e de cadeias de 
valor baseadas em recursos da biodiversidade: 
- Consolidar e manter a qualidade e a autenticidade dos 
produtos locais, resultantes do uso sustentável dos recursos, 
dos processos de cultivo e de produção; 
- Fortalecer a capacidade de gestão dos produtores e estimular 
a colaboração e a formação de redes (grupos); 
- Desenvolver interfaces que aproximem produtores e 
consumidores; 
- Desenvolver a infraestrutura necessária para a distribuição e a 
comercialização de produtos e para a interação e a articulação 
dos atores da rede; 
- Reconhecer os “marcadores de identidade local” e comunicar 
efetivamente os produtos e serviços, de forma que o consumidor 
possa reconhecer os seus valores. 

É importante salientar que a qualidade do território, que está 
presente no produto, também se estende ao consumo. Ao 
escolher um produto, com base nas tradições que ele transporta, 
o consumidor torna-se parte desse processo de produção e 
consumo, apreciando e dando continuidade aos seus 
significados. 
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A CADEIA DE VALOR COMO FERRAMENTA 
ESTRATÉGICA 
A cadeia de valor pode ser uma ferramenta estratégica na 
identificação de oportunidades de inovação em diversos níveis, 
desde a agregação de valor aos serviços e produtos já 
existentes, melhorando o próprio sistema, ou projetando novos 
produtos. 
É uma abordagem sistémica que permite visualizar o conjunto 
de atores que integram os seus conhecimentos e competências 
para desenvolver produtos e serviços, interagindo para co-
produzir uma “oferta”. Assim é possível desenvolver soluções 
que promovam a competitividade do sistema e construir relações 
benéficas para os atores dessa cadeia. (krucken; 2009). 
Consideramos que tem início nos produtores de matérias-
primas, mobiliza processadores de diversos níveis e agentes 
responsáveis pela comercialização e distribuição de produtos; 
envolvendo por fim os consumidores. Articulados em diferentes 
níveis, todos os atores desempenham funções na criação de 
valor e, dessa forma, estabelecem uma rede. O consumidor final 
representa o último nível. Apesar do papel do design ser mais 
visível a este nível, a sua atuação manifesta-se ao longo de todo 
o processo de agregação de valor.  
 
Os processos de agregação de valor têm sido alvo de estudos 
vários. Normann e Ramirez (1995) defendem que é a integração 
dos conhecimentos e competências de individuos e empresas 
que cria valor. Introduzem assim o termo co-produção de valor 
quando se referem às relações entre atores que caracterizam a 
economia de serviços. Segundo estes autores, as empresas 
concorrem no mercado com “ofertas” tangíveis ou intangíveis e 
não com produtos isolados. Essas ofertas só resultam de forma 
coordenada, onde os consumidores também são parceiros 
ativos na produação de valor e por isso considerados “co-
produtores de valor”. Uma visão, unidirecional e sequencial de 
atividades poderia levar a estratégias segmentadas e falta de 
visão holística de ações integradas. 
 
Por outro lado temos Prahalad e Ramaswamy (2004) que 
sugerem a existência de “descontinuidades” evidentes no 
panorama competitivo. Alterações de tempo e espaço que 
dificultam a definição de produto, devido a fenómenos como a 
desregulamentação dos próprios setores e de sinergias 
tecnológicas. Neste sentido, o acesso à oferta tem sido 
considerado cada vez mais importante do que a posse material. 
Segundo os autores, as ofertas podem ser entendidas como 
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linhas de demarcação do território, composto por uma série 
de atores alinhados para criar valor para si e para os outros. 
Portanto, o valor do processo de co-produção ocorre de um 
modo muito mais complexo e multidirecional do que antes. 
 
Outra abordagem interessante sobre a criação de valor é a de 
Mckenna (1999) ao considerar que o valor de qualidade de um 
produto só é real quando é percebido pelo consumidor, o seu 
potencial à partida por si só não reconhece nem torna 
reconhecíveis os seus valores e qualidades. O produtor cria o 
seu valor potencial e o consumidor cria o seu valor real. Por 
isso, devemos considerar uma participação ativa do consumidor 
na criação de valor, até porque segundo Mckenna, o papel 
desempenhado pelo consumidor como coadjuvante na criação 
de valor tem um crescimento rápido.  
 
As diferentes abordagens apontam para um papel ativo por 
parte do consumidor na co-produção de valor, que reforçam a 
ideia de as competências de um território constituírem valor real, 
apenas quando atinge o nível de qualidade percebida. 
 

O VALOR DO TERRITÓRIO DA RIA DE AVEIRO 
O território da ria de Aveiro é caracterizado por possuir uma 
elevada biodiversidade, sendo um local de excelência para o 
desenvolvimento de várias atividades, salientamos a produção 
de sal, a aquicultura, a pesca, a apanha de bivalves, a apanha 
do moliço e a seca do bacalhau. Apresenta-se assim, como um 
local de excelência para o desenvolvimento de diversas 
atividades da agro biodiversidade de cariz tradicional, atuando 
como forças de desenvolvimento socioeconómico mas que, 
simultaneamente, são vítimas da sua complexidade 
organizacional, cujo valor se perde na própria rede de sistemas.  
Segundo dados divulgados pelo Estudo das Atividades 
Económicas e suas Dinâmicas (Programa Polis da Ria de 
Aveiro; 2011), o território da ria de Aveiro (definido por uma 
escala da Ria em Pormenor) concentra os estabelecimentos 
responsáveis por um pouco mais de 2/3 do valor acrescentado 
gerado pela região do Baixo Vouga. Em termos sectoriais 
estima-se que cerca de 15% do valor acrescentado do Baixo 
Vouga tenha origem em setores de atividade diretamente 
relacionados com os recursos associados à ria de Aveiro e que 
cerca de 4/5 desta atividade esteja localizada em 
estabelecimentos e freguesias abrangidas pela escala da ria em 
pormenor. A conjugação destas duas estimativas aponta para 
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que a ria de Aveiro contribua diretamente para mais de 12% do 
valor acrescentado global da região do Baixo Vouga.  
 
A comunidade local estabelece uma relação afetiva, com este 
espaço lagunar, construída ao longo do tempo e traduzida nas 
suas formas de vida, muitas vezes de total dependência 
económica, mas sobretudo emocional. Constitui assim, um 
recurso de grande importância para muitas famílias, 
principalmente quando a mariscagem é a única atividade 
remunerada de muitos agregados familiares.  
 
Existem por isso evidências que apontam para um valor 
económico incalculável da ria e que estimam mesmo que 
apenas 1/3 do que é apanhado na ria seja resultado de uma 
economia formal. Pelo que os valores atingidos não identificam o 
seu potencial económico, mas reforçam a necessidade de 
resgatar e valorizar o seu valor de qualidade. 
Desta aproximação ao valor cultural e emocional associado às 
atividades deste território que apontam para um valor de 
qualidade, identificou-se uma oportunidade de ação do design 
como elemento estratégico para a inovação centrada nos 
recursos da ria e nas suas competências. Concentramos a 
abordagem deste estudo na compreensão e visualização da 
cadeia de valor em prática dos bivalves com especial enfoque 
nas ostras da Ria de Aveiro.  
 
 
AS OSTRAS NA RIA DE AVEIRO 
A capacidade máxima de produção anual de ostra pode ir a 
cerca de 40 000 kgs/ano. Esta espécie representa um elevado 
valor económico, sendo vendida a cerca de 3 Euros/kg, 
totalmente para exportação (França), sendo que a procura, é 
cerca de 20 vezes superior à oferta. Esta é uma atividade em 
expansão na Ria, embora todas as sementes sejam importadas 
de França, o que aumenta o custo de produção e causa “stress” 
aos animais. A chamada ostra portuguesa tem vindo a ocupar 
um espaço de destaque nos mercados de ostra ao nível 
internacional, atingindo os valores por tonelada mais elevados 
do mercado resultando numa prática de mercado que carece de 
uma equilibrada distribuição desse valor ao longo da sua cadeia, 
resultando num défice de valor ao nível local. 
Alguns dos fatores apontados como condicionantes ao 
desenvolvimento da atividade são, a inexistência de uma 
maternidade que alimente os viveiros de ostra em Portugal; 
Inexistência de infraestruturas para tratamento de resíduos da 
aquicultura, já que os seus resíduos são ricos em cálcio e 

fig 2 – Sementes de ostra na Ria de Aveiro  
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podem ser utilizados na produção de alimento para aves. 
Inexistência de um espaço para escolha e seleção das ostras; o 
assoreamento da ria, que leva a que atualmente existam já 
talhões de ostra e de amêijoa praticamente cobertos de areia.  
 
Perante este breve quadro que aponta para um potencial valor 
de qualidade, deparamo-nos com a necessidade de avaliar a 
sua qualidade, tendo presente que, o valor de qualidade de um 
produto só é real quando é percebido pelo consumidor, o seu 
potencial à partida por si só não reconhece nem torna 
reconhecíveis os seus valores e qualidades.  
 
Tendo como ponto de partida a estrela de valor sugerida por 
Krucken (2009) para avaliação de produtos e serviços 
consideramos a qualidade percebida das ostras da ria de Aveiro 
nas suas seis dimensões de valor: 
 
Funcional, caracterizada pela sua adequação ao uso. A ria de 
Aveiro tem a capacidade de reter uma grande diversidade de 
nutrientes que a torna única para processos de engorda. No 
entanto as sementes são importadas de França pela inexistência 
de uma maternidade que alimente os viveiros portugueses. Além 
disso, ao fim de dois anos quando atingem o tamanho para 
serem comercializadas, a sua seleção é feita em locais 
impróprios, embalada em sacos e exportada diretamente, sem 
qualquer preocupação ao nível da comunicação, novamente 
para França, onde serão depuradas. O facto de não passar por 
um processo de depuração na ria, impede que a sua 
classificação atinja a classe A. Classe que adquire já em 
território francês. 
 
Emocional, relativa às motivações afetivas ligadas às 
perceções sensoriais. Nesta dimensão é de salientar a 
preferência pelas ostras portuguesas. As memórias positivas 
relativas ao consumo das ostras produzidas na ria remontam ao 
tempo em havia produção natural neste espaço lagunar. 
 
Ambiental, vinculada principalmente pelo uso sustentável dos 
recursos naturais. A utilização dos recursos da ria apresenta 
índices de excesso, que põe em causa a sobrevivência de 
outras espécies. Além disso o depósito de resíduos provenientes 
desta produção começa a constituir um problema de saúde 
pública, além de interferir negativamente na paisagem. 
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Simbólica, associada ao sentido de pertença, de identidade e 
por isso profundamente relacionada com as outras. Ao nível 
identitário existe uma tendência à sobrevalorização económica 
fácil, em detrimento de outras dimensões de valorização cultural 
que permitam o reconhecimento de marcadores de identidade, 
como o reconhecimento por parte do consumidor final da origem 
territorial do produto e da sua identidade. 
 
Social, relacionada com aspetos sociais que permeiam os 
processos de produção, comercialização e consumo. O défice 
de valor ao nível local aponta para uma distribuição 
desequilibrada ao longo da cadeia, bem como alguns processos 
de produção que põe em causa o equilíbrio da sua rede de 
valor. 
 
Económica, baseada na relação custo/benefício. A relação 
atual custo/benefício apresenta-se positiva pelo que existe a 
tendência para negligenciar outras dimensões. 
 
Esta análise revela-nos evidências que nos permitem afirmar 
que a produção de ostras na ria de Aveiro constitui um valor 
potencial mas que se traduz num valor real que pode ser 
ampliado, pelo que se identifica uma oportunidade de atuação 
do design como elemento estratégico capaz de agregar valor à 
cadeia de valor deste produto. 

 

CONCLUSÕES 
As evidências recolhidas são reveladoras da realidade muito 
complexa e pouco sistematizada deste território, cuja rede de 
valor se perde na sua organização, portadora de um grande 
potencial económico e social sustentável.  
A produção de ostras apresenta um peso e um valor naquilo a 
que chamamos a “fábrica da biodiversidade” que reclama ações 
projectuais capazes de promover o seu valor intrínseco, 
amplificando-o na cadeia de valor. 
Espera-se assim, contribuir para a criação de estratégias de 
inovação que potenciem o desenvolvimento económico e social 
da Ria de Aveiro, estimulando o reconhecimento da sua 
identidade com base na valorização deste produto. Comunicar 
de forma eficaz a relação do produto com a origem nas suas 
dimensões tangíveis e intangíveis. Desafios a um diálogo do 
produto com o design, com o objetivo de equacionar a 
viabilidade em prolongar os valores deste território no momento 
e ou experiência do consumidor final.  
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RESUMO 
Esta investigação centra-se na análise das estratégias 
colaborativas e ferramentas operativas de co-criação para a 
prática de design através do estudo de propostas 
desenvolvidas e implementadas em contexto real.  

Através da identificação de casos de estudos de base 
eminentemente colaborativa, circunscritos ao território 
europeu, foi definida uma matriz de catalogação e 
identificação que clarifica a origem das propostas: atelier de 
design, laboratório de investigação, social e comercial. 

Procedeu-se a métodos de investigação baseados em 
questinários abertos e entrevistas semidirectivas, 
pretendendo-se aferir informação em ordem à índole, 
processo (criativo e funcional) e estratégias de moderação 
das propostas. A primeira (índole) centra-se no campo de 
actuação da proposta e tipologia do processo; a segunda 
(operatividade) centra-se na evolução processual (criativo e 
funcional) e estratégias e ferramentas operativas utilizadas; 
por último (convivialidade) centra-se na tipologia de 
orientação da colaboração e contacto entre os actores. 

A tradução visual da dimensão individual e comparativa 
entre vários casos de estudo surge como um desafio que 
possibilite a identificação de modos de acção, organização e 
abordagens de co-criação, de desenvolvimento, 
implementação e funcionamento das propostas. Este 
suporte exibe orientações processuais e operativas nas 
várias fases de análise. 

Temos como objectivo a criação de uma estrutura de 
consulta que possibilite a ponderação de estratégias 
processuais e operativas consoante o objecto de estudo e 
contexto de actuação das propostas a desenvolver. O 
potencial de replicação de modelos de acção surge como 
um desafio de aplicação e de transferência de 
conhecimento.  Por consequência a capacidade de 
identificar matrizes e modos de actuação de acordo com a 
localização geográfica, também poderá apresentar-se como 
um contributo interessante. 
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CHEGOU O EVERYMAN 
 

A elevada complexidade, dinâmica e fluidez dos cenários de 

acção da sociedade contemporânea  (Bauman, 2000), cria 

pontos contacto entre contextos diversos, que geram enormes 

desafios de intervenção – wicked problems1 – para disciplina do 

design. Neste panorama, a disciplina pode actuar como 

promotora de inovação, orgazinação, informação e 

transformação com impacto social, económico e ambiental.  

 

Alicerçado nas décadas de 60 e inícios 70 na península 

escandinava, o design participado — no início curiosamente 

denominado por cooperative design e seguidamente por 

scandinavian participatory design (Bødker, 1993) — , tinha como 

objectivo facilitar o poder de influência nas propostas e no 

design por aqueles que eram afectados pela sua aplicação 

(Mattelmaki, 2011). Embora apresentem um propósito comum, 

no sentido de optimizarem a qualidade da proposta projectual, 

através do envolvimento das pessoas, o user centred design 

(UCD) — com maior expressão no continente americano — e o 

design participado são reciprocamente contaminadas mas 

diferem na sua aplicação e métodos. O primeiro assume o 

utilizador como objecto de estudo, o segundo como parceiro 

(Sanders, 2008). Sendo este estudo centrado no continente 

europeu, influência do design participado é preponderante. 

 

A abordagem escandinava, fui maioritariamente orientada por 

modelos de investigação-acção. Modelos de  cooperação directa 

e activa entre trabalhadores e investigadores, relevante na 

construção de ambientes que fomentavam e facilitavam a 

participação dos trabalhadores. Resultando na eliminação de 

barreiras, democratização das propostas, presença e relação 

positiva entre organizações e sindicatos (Bødker, 1996). 

 

                                                        
1 Conceito inicialmente sugerido por Horst Rittel em 1973, para referir problemas 
de elevada complexidade, de identificação incompleta, com requisistos mutáveis, 
por vezes contraditórios e interdependentes com outros problemas. 
Classicamente centrados em questões ambientais, económicas, sociais, não 
considerados como sendo solucionáveis através de metodologias tradicionais, 
são propostas orientações baseadas na colaboração alargada, competição ou 
autoridade (sendo esta considerada limitativa devido à necessidade de redução 
de stakeholders). 
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Quase em simultâneo, o participatory design movement, 

assume-se na conferência Design Participation (Manchester, 

1971), com contributos de várias áreas como design, 

arquitectura, planeamento, economia, engenharia mecânica, 

tanto sobre a vertente do ensino, da investigação como da 

prática. Através da sua participação, no seu texto “Here comes 

everyman”, Nigel Cross trás para a esfera do debate temáticas 

do design ainda vigentes: o falhanço da disciplina e dos seus 

profissionais no controlo dos efeitos colaterais da sua actividade; 

o desenvolvimento e adequação dos métodos consoante a 

maturação social e tecnológica; e a importância do envolvimento 

do everyman2 no processo de design.  

 
“...professional designers in every field have failed in their assumed 

responsibility to predict 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… 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”. (Cross, 1971) 

 
Perante as mudanças de cenários sociais, o advento tecnológico 

e a banalização ao acesso à informação, o autor reflecte sobre o 

potencial reorientador da disciplina através da participação das 

pessoas. Sendo esta, apontada como forma de reacção para a 

evitar a possível obsolescência dos métodos de design. 

Sanders em 2008, salienta no seu estudo os conceitos de co-

criação3 e de fuzzy front end4, reforçando novamente a nota 

conclusiva de Robert Jungk nessa conferência, que destaca a 

importância da participação alargada não só nos momento de 

decisão, mas também nas fases embrionárias do projecto.  

 

Numa proposta de intervenção holística, é sugerida uma nova 
metodologia de design não hierarquizada (Wood, 2007), de 
equipas multidisciplinares, em contacto directo, contínuo e 
                                                        
2 Cidadão comum 
3 Any act of collective creativity, i.e., creativity that is shared by two or more 
people (Sanders, 2008) 
4 “formerly called “pre-design”, the front end describes the many activities that 
take place in order to inform ansd inspire the exploration of opne-ended 
questions (…) it is often not known wether the deliverable of design process will 
be a product, a service, an interface, a building, etc (…) critical phase, e.g., 
understanding of users and contexts of use, exploration and selection of 
technological opportunities such as new material and information technologies. 
Sanders, 2008) 



136

~ UD’13 _ 2º ENCONTRO NACIONAL DE DOUTORAMENTOS EM DESIGN ~ 

 

orientado pela co-criação, incentivando a intervenção do 
indivíduo. 
 

CO(M)FUSÃO 
 

“(…) creativity is any act, idea, or product that changes an existing domain, or 

that transforms an existing domain into new one. And the definition of 

creative person is: someone whose thoughts or actions change a domain, or 

establish a new domain.” (Csikzentmihalyi, 1996) 

 
Na definição apresentada podemos apreender vários conceitos: 

o resultado criativo não dever ser somente evolutivo ou 

cumulativo mas também (re)evolutivo. Um processo levado a 

cabo por pessoa(s), que pressupõe o seu conhecimento e 

domínio dos códigos e símbolos do campo de especialidade. 

Estes factos levam-nos a identificar questões relativas às 

características específicas do que é e de quem é criativo. 

 

O sufixo co- advém do latim cum, com, é referente a um 

elemento de companhia, concomitância, simultaneidade. Através 

de um estudo etimológico podemos concluir que o conceito de 

participar é mais antigo, contudo mais restrito na sua acção 

relativamente ao conceito de cooperação ou colaboração. Pois 

representa uma aproximação ou associação pontual, sem que 

exista necessariamente um objectivo comum. 

 

Liz Sanders, uma autora incontornável que incentiva o 

envolvimento do everyman em processos criativos partilhados. 

Onde o cidadão comum é considerado especialista de 

determinadas matérias nas quais demonstra elevado grau de 

experiência e conhecimento. A autora desenvolve o seu conceito 

de criatividade colectiva de 2001, estabilizado em 2005 como 

co-criação. Que considera ter lugar em sessões de co-design5, 

que é uma instância especifica da co-criação, e que têm lugar 

durante o processo de design (Sanders e Stappers, 2008). A 

dimensão criativa é reconhecida como existente em qualquer 

pessoa mesmo que em vários graus que são definidos: 

executar, adaptar, fazer, criar (Sanders, 2006). Ao longo do seu 

trabalho, Sanders reforça a importância da utilização de 

                                                        
5 qualquer processo de design colectivo de base cooperativa e ou colaborativa.   

Participar v. (s XIV cf. FichVPM) 1 t.d.bit 
fazer saber; comunicar, informar <p. 
o novo endereço> <participaram a 
gravidez aos avós> 2 t.i. tomar parte 
em; compartilhar <p. das 
manifestações pela paz> 3 t.i. ter 
parte em; partilhar <p. dos incentivos 
fiscais> 4 t.i. associar-se pelo 
pensamento ou sentimento (da dor, 
da alegria, do luto, etc.) <participou 
doo júbilo pela conquista do 
campeonato> 5 t.i. apresentar 
natureza, qualidades ou traço(s) 
comuns; ser parte de <a obra de 
Leonardo da Vinci participa da 
modernidade> ⦿ ETIM lat. participo, as 
āvi, ātum, āre, der. De partĭceps, cĭpis 
‘participante’; ver part-; f.hist. sXIV 
participar, sXIV particepar, sXV 
partecipam, sXV partiçipar ⦿ SIN/VAR 
como pron. : ver antonímia de abster 
⦿ ANT como pron. ver sinonímia de 
abster ⦿ PAR participe (1.ª 3.ª p.s.), 
participes (2.ª p.s.) / partícipe (adj. 
2g.s.2g.) e pl. 
 
 
Cooperar v. (1647 FSCout II 233) t.i.int. 
actuar juntamente com outros, para o 
mesmo fim; contribuir com trabalho, 
esforços, auxílio; colaborar <os 
actores cooperaram com o director 
para o sucesso da peça> <vamos c. 
para a limpeza da cidade> <a 
população cooperou muito durante a 
calamidade> ⦿  ETIM lat. coopĕror, 
aris, ātus sum, āri ‘colaborar, 
trabalhar com outro(s)’, v. Dep. Der 
de cum (> co-) e operari ‘trabalhar’; 
ver oper- ⦿ SIN/VAR ver sinonímia de 
atrapalhar ⦿ ANT ver sinonímia de 
ajudar 

Colaborar v. (1706 cf. Mbflos) 1 t.i.int 
trabalhar com uma ou mais pessoas 
numa obra; cooperar, participar <c. 
numa campanha> <c. é dever de 
todos> 2 t.i. concorrer ou contribuir 
para <tudo colaborava para o 
fracasso do empreendimento> 3 t.i. 
escrver artigos (para publicação 
periódica), verbetes (para dicionário 
ou enciclopédia) etc. <colaborei muito 
messa revista> <colaboro neste 
dicionário há quatro anos> 4 t.i. 
efectuar trabalho de cooperação 
<todos queriam c.> ⦿ ETIM lat. tar. 
collabōro, as, āvi, ātum, āre ‘trabalhar 
de comum acordo’; ver labor-; f.hist. 
1706 collabora 
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ferramentas visuais de criação e comunicação como meios 

facilitadores à criação colectiva, uma nova linguagem para o co-

design. 

 

É possível constactar o crescimento de ferramentas operativas, 

toolkits, muitos dos quais disponíveis gratuitamente, 

maioritamente orientados para o design de serviços. Possibilitam 

estruturas de análise, identificação de contextos de acção e de 

uso, pertendem criar momentos de geração de ideias e estimular 

ambientes de teste. Mas serão estas ferramentas suficientes 

para dispultar a co-criatividade e facilitar o desenvolvimento de 

projectos efectivos ou proposta de design com qualidade? Serão 

instrumentos universais e independentes do contexto cultural e 

geográfico onde são aplicadas? 

 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO 
A noção que Fuad-Luke apresenta de grow-how anexa ao co-

design, denota a questão de partilha de conhecimento mas 

também refere a dimensão relacional e empática (entre o 

designer e comunidade) para que este actue como um facilitador 

processual positivo. Neste processo, os papeis que o designer 

poderá assumir são varios, mas a construção de um discurso 

que é materializado de acordo com o trabalho desenvolvido 

deverá ser tratado por profissinais competentes, mesmo que 

mantendo o nível colaborativo. Contudo, a dimensão do conceito 

grow-how é adoptada no sentido do potencial de identificar e 

aprender e apreender conhecimento relevante, que pode ser 

proviniente de um campo exterior ao design que posteriormente 

poderá ser incorporado na disciplina. Este ponto de vista torna-

se basilar para a definição dos quatro contextos de análise da 

investigação. 

 

O foco de investigação centra-se nos processos de co-design, 

através do estudo de modelos de acção colaborativos na prática 

projectual em design, para a co-elaboração de ideias, objectos 

conhecimento, serviços ou artefactos tangíveis. Com o intuito de 

mapear e avaliar o modo de acção no desenvolvimento 

projectual circunscritos ao continente europeu.  

Esta estrutura tem como base de pensamento, a criação de 
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conhecimento através e para, no sentido analisar a acção 

projectual e a vertente demonstrativa (Frayling, 1993). Para 

tal, foi definida uma amostra circunscrita a quatro contextos 

diversos para catalogar e analisar a dimensão individual e 

uma análise de dimensão comparativa que clarifica entre 

propostas. Os casos de estudos identificados devem 

apresentar uma base eminentemente colaborativa, 

circunscritos ao território europeu.  

 

Laboratórios de investigação - iniciativa promovida por 

uma estrutura de investigação (laboratório, núcleo, clusters 

ou projecto de investigação anexo a universidades, 

organizações, redes ou institutos de investigação), com o 

objectivo de testar e produzir conhecimento no campo da 

prática do design colaborativo. A origem da 

proposta/projecto pode ser organizada ou espontânea, 

centrada no impacto e melhoria do social e económico com 

implementação ou efeito local, regional, nacional ou 

europeu. 

 

Design Studio - iniciativa promovida por uma estrutura 

empresarial de design (ateliers ou gabinetes de design, 

design studio, colectivos, etc), que aplicam estratégias 

colaborativas e ferramentas operativas que fomentem a 

colaboração directa entre os diversos actores/stakeholders 

do processo. A origem da proposta/projecto pode ser 

organizada ou espontânea, centrada no impacto e melhoria 

do social e económico com implementação ou efeito local, 

regional, nacional ou europeu. 

 

Social bottom-up - iniciativa promovida pela sociedade civil 

(bottom-up), organizada ou espontânea, centrada no 

impacto e melhoria do social, económico e ambiental, com 

implementação ou efeito local, regional, nacional ou 

europeu. A iniciativa pode apresentar fins não lucrativos ou 

lucrativos, sendo que na segunda, a aplicação do capital 

visa a melhoria e optimização da proposta criada ou âmbito 

social em que esta está centrada. 

 

Fig. 1 – quatro contextos diversos da 
amostra, relações possíveis e tipo de 
investigação. 
A – através do design (caracter projectual) 
P – para o design (caracter demonstrativo)  
* - posivel presença de design studios  no 
processo. 
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Social top-down - iniciativa promovida pela sociedade 

governamental ou organizacional (top-down) de forma 

organizada ou espontânea, entrada no impacto e melhoria 

do social, económico e ambiental, com implementação ou 

efeito local, regional, nacional ou europeu. A iniciativa pode 

apresentar fins não lucrativos ou lucrativos, sendo que na 

segunda, a aplicação do capital visa a melhoria e 

optimização da proposta criada ou âmbito social em que 

esta está centrada. 

 

Actualmente, está em curso a fase de levantamento de 

dados através de métodos de investigação baseados em 

questinários abertos e entrevistas semidirectivas. 

 
 

fig. 2 – identificação geográfica dos casos de estudos identificados 

 

É de extrema relevância tomar conhecimento do contexto de 

intervenção, das verdadeiras necessidades locais e 

características bio-regionais, num diálogo directo com os 

locais (Fuad-Luke, 2012). Ou seja, com base no co-design 
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loop 2.0 (Fuad-Luke, 2013), que em parte reforça a 

importância do fuzzy front end (Sanders, 2008) são definidos 

três estruturas de avaliação. 

 

Índole - centra-se no campo de actuação da proposta e 

tipologia do processo. Que pode apresentar uma abordagem 

planeada, sugerida, estimulada ou uma abordagem 

espontânea com motivações e cultura própria; 

 

Operatividade - centra-se na evolução processual (criativo e 

funcional) e mapeamento operativo e cronológico das 

estratégias e ferramentas operativas utilizadas. Prevê uma 

fase de anteprojecto e outra após o projecto implementado;  

 

Convivialidade - centra-se na tipologia de orientação da 

colaboração e dimensão relacional entre os actores. 

 
 

fig. 3 – matriz de avaliação da índole projectual. 
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fig.  4 e 5 – matriz de avaliação da operatividade projectual. Exemplo de 
aplicação prática da matriz (dimensão individual). 
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fig.  6 – matriz de avaliação da convivialidade projectual.  

 

A tradução visual da dimensão individual e comparativa 

entre vários casos de estudo surge passível como pode ser 

exemplificada na fig. 5. Embora uma dimensão interactiva 

surge como um desafio, que possibilita a identificação de 

modos de acção, organização e abordagens de co-criação, 

de desenvolvimento, implementação e funcionamento das 

propostas de forma mais dinâmica. Sendo que o objectivo 

primordial seja exibir orientações processuais e operativas 

nas várias fases de análise. 

 

CONCLUSÃO 
O estudo em desenvolvimento não só procura ser um 

contributo de análise dos processos mas também uma 

plataforma de apoio à prática e desenvolvimento das 

abordagem colaborativas do design. 

 

Através do levantamento e análise dos casos de estudo, a 

nível geográfico poderemos identificar e possivelmente 

diferenciar diversos modos operativos (processuais, 
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relacionais, entre outros) de acordo com o contexto de acção 

e desenvolvimento de propostas. Se tal se confirmar, 

possivelmente será essencial entender a sua razão, quais as 

possíveis adaptações ou estratégias e ferramentas 

operativas mais eficazes. 

 

Temos como objectivo a criação de uma estrutura de 

consulta que possibilite a ponderação de estratégias 

processuais e operativas consoante o objecto de estudo e 

contexto de actuação das propostas a desenvolver. O 

potencial de replicação de modelos de acção surge como 

um desafio de aplicação e de transferência de 

conhecimento.  Por consequência a capacidade de 

identificar matrizes e modos de actuação de acordo com a 

localização geográfica, também poderá apresentar-se como 

um contributo interessante. 
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RESUMO 
A competitividade das organizações audiovisuais no mercado 
facultou ao Design a possibilidade de criar estratégias 
competitivas capazes de inspirar inovação e transformar as 
organizações.  
Por outro lado promove a capacidade das organizações verem o 
Design não só como uma ferramenta de organização visual de 
projecto mas também como uma parte integrante do todo o 
processo ao nível das grandes decisões organizativas e 
financeiras. 
O processo de implementação da Gestão do Design, pressupõe 
um conhecimento e habilidade deste tipo de gestão como 
estratégia dentro de uma organização.  
A clarificação do uso de design na estratégia de negócios 
permite a nossa própria compreensão para o uso do design, 
sendo que a actual preocupação sobre a expressão e percepção 
da marca corporativa proporciona uma exploração activa sobre a 
identidade corporativa, ao nível da marca institucional. 
A gestão da marca nas organizações deverá controlar e 
influenciar os processos de design corporativo e acima de tudo 
implementá-los.  
Desta forma um programa de Gestão do Design desempenha 
um papel muito importante dentro da organização porque 
contribui para alcançar as metas estipuladas pela Administração 
da RTP.  
Alcançar uma marca corporativa consistente exige a 
participação de designers e uma consciência generalizada de 
design entre todas as partes internas e externas da organização.  
A utilização do Design Management como implementação do 
design, como uma actividade programada e formalizada na 
organização, com a função de coordenar os recursos do design 
em todos os níveis da actividade da organização, visando 
atender todos os objectivos da empresa.  
Esta nova estrutura terá uma grande importância na forma de 
explicar design aos gestores com o objectivo de garantir a 
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eficácia de um processo de Gestão do Design Audiovisual.  
Por outro lado e no que diz respeito ao Design Estratégico, este 
por sua vez, visa contribuir para a competitividade da 
organização através do design ou carácter da Marca. 
Gestão do design ligada à pesquisa e desenvolvimento, ao 
marketing e gestão da marca, será responsável pelas 
expressões visuais e posicionamento da marca como produto 
individual. Ou seja, a Gestão do Design num processo de design 
estratégico como factor de competitividade. 
 
Pretende-se criação de um MODELO DINÂMICO DE GESTÃO 
DE IMAGEM AUDIOVISUAL COORDENADA dentro dos 
pressupostos de Design Management, num processo de 
organizar e sintetizar a imagem e o carácter gráfico de uma 
organização audiovisual como a RTP, proporcionando 
orientações sobre a Identidade Visual.  
A sua aplicação deste novo modelo em multi-plataformas de 
forma a facultar um acesso organizado e universal dentro e fora 
da organização. A criação desta base de dados, num conceito 
de “Modelo dinâmico”, irá facilitar a pesquisa rápida e 
actualizada para a aplicação dos conteúdos de identidade 
corporativa do grupo. 
Esse processo visa criar um perfil de identidade sólida e coloca 
em suporte o que deve ser o aspecto visual global da empresa, 
de modo que quando adoptado deverá prever todas as 
situações de aplicação da Marca Gráfica e Marca Institucional.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Brand; Management Design; Design Estratégico; Cultura 
Corporativa; Corporate brand design management 
 

 
“A inovação proposta pela visão do design estratégico, através 
das dinâmicas que olham o marketing, amplia o valor de uso do 
produto, contando-o com a identidade da marca, com formas 
variáveis de serviço agregado ao produto e ao  
cliente, até integrá-lo completamente com o sistema da utilidade, 
conjunto ao qual gera “valor de relação” direto entre empresa e 
consumidor”. (Zurlo, 2004, pag.142) 



147

~ PERES E MOTA_ A MARCA GRÁFICA DA RTP – A IMAGEM GRÁFICA 
COMO SÍNTESE DE IDENTIDADE ~ 
 

 

 

NOTA PRÉVIA 
A actual preocupação sobre a expressão e percepção da marca 
corporativa proporciona uma exploração activa sobre a 
identidade corporativa, ou seja a marca institucional. 
 
 A gestão da marca nas organizações deverá controlar e 
influênciar os processos de design corporativo e acima de tudo 
implementá-los. Um programa de gestão do design desempenha 
um papel muito importante dentro das organizações porque 
contribui para alcançar as metas estípuladas pela Administração 
da RTP. 
Alcançar uma marca corporativa consistente exige a 
participação de designers e uma consciência generalizada de 
design entre todas as partes internas e externas da organização.  
 
O tema ao qual me proponho relaciona-se com a Identidade 
Visual Gráfica através da organização metodológica dos vários 
recursos de design, suportado numa base estrutural de Design 
Management e através do Design Estratégico. 
 
Desta forma proponho-me a estudar e analisar a personalidade 
da identidade corporativa audiovisual da RTP Rádio e Televisão 
de Portugal como forma unificadora de uma linguagem visual 
coerente, dentro do princípio da gestão de design como 
processo activo na prossecução dos seus objectivos 
empresariais e organizacionais. 

 
A gestão do design na RTP até à data é feita de forma muito 
seccionada sem uma estrutura organizacional devidamente 
estruturada. 
 
Atualmente a área de actuação da gestão de design na RTP 
engloba essencialmente três áreas do Departamento de 
Imagem, o Marketing e Comunicação, Multimédia e o 
Departamento de Auto-Promoções.  
 
Embora a gestão do design pressuponha uma 
multidisplinaridade, estas três áreas trabalham essencialmente 
com projectos onde requer a utilização da identidade corporativa 
audioviual da RTP, mas de forma isolada. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO E OBJETO DE 
ESTUDO 
Esta investigação induz a uma exploração teórico - prática 
analítica no atual contexto da RTP - RÁDIO TELEVISÃO DE 
PORTUGAL como serviço público de televisão portuguesa, 
abrindo desta forma a possibilidade de entender os elementos 
visuais da identidade gráfica como operadores de discurso. O 
essencial não é levar em conta apenas os conteúdos televisivos, 
nem apenas o que o público vê, mas todo o ciclo do processo 
comunicativo nas multiplataformas. 

 
O problema principal aqui será analisar a organização do 
discurso visual e a sua interação com o espectador dentro de 
uma relação paradoxal de Identidade Gráfica e Gestão de 
Design. 
 
Gestão do design ligada à pesquisa e desenvolvimento, ao 
marketing e gestão da marca, será responsável pelas 
expressões visuais e posicionamento da marca como produto 
individual. Ou seja, a gestão do design num processo de design 
estratégico como fator de competitividade. 
 
A gestão de comunicação gráfica da identidade visual, a 
identificação do grafismo em relação à forma, cor e aplicação 
objectiva, assim como o meio ou equipamento onde é prestado 
o serviço e não menos importante a equipa humana, serão 
também veículos de emissão e essenciais neste processo. 
 

 
 

NÍVEL DE GESTÃO DO DESIGN NA 
ORGANIZAÇÃO – GRUPO RTP 
Pretende-se criação de um MODELO DINÂMICO DE 
GESTÃO DE IMAGEM AUDIOVISUAL COORDENADA  
dentro dos pressupostos de Design Management, num 
processo de organizar e sintetizar a Imagem e o carácter  
gráfico de uma organização audiovisual como a RTP, 
proporcionando orientações sobre a Identidade Visual e  
a sua aplicação em multiplataformas para atingir o objetivo de 
fidelizar um público alvo de forma organizada, coerente e 
universal. A criação desta base de dados gráfica, num 
conceito de “Modelo dinâmico”, irá facilitar a pesquisa rápida 
e atualizada para a aplicação dos conteúdos de identidade 
corporativa. 
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Este modelo de aplicação e utilização tem como finalidade um 
papel orientador dentro das várias àreas da desenvolvimento de 
produto, marketing, estrutura organizacional e desenvolvimento 
tecnológico 
 
Um MODELO DINÂMICO DE GESTÃO DE IMAGEM 
AUDIOVISUAL COORDENADA na área de atuação do Design 
Estratégico, sendo ela uma actividade complexa e multifacetada 
que atua no coração da organização, envolve questões como 
identidade da organização numa estratégia de negócio através 
de processos de construção de significados que possam ser 
associados aos produtos (programas, eventos, pessoas) e à 
inovação na gestão de processos. 
 
A capacidade dos gestores e designers neste processo de 
manterem uma comunicação clara é fundamental, assim como 
uma consciência generalizada de design dentro da RTP. 
 
Esse processo visa criar um perfil de identidade sólido e coloca 
em suporte o que deve ser o aspecto visual global da empresa, 
de modo que quando adoptado deverá prever todas as 
situações de aplicação da Marca Gráfica e Marca Institucional. 
Como objectivos principais pretende promover a gestão de 
design como contribuição vital para a compreensão sobre o 
uso do design numa organização audiovisual; integrar o 
Design nas organizações como parte integrante do seu 
processo decisório; fomentar uma relação clara entre o 
Design e a gestão e a sua importância dentro de uma 
organização audiovisual como a RTP; elevar o uso de design 
na estratégia de negócios e por úlimo a criação de uma 
ferramenta de trabalho que facilite e reorganize o processo 
de utilização da Marca Audiovisual RTP nos vários 
conteúdos, objectivos e suportes. 
 
 

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO NO 
INFOGRAFISMO APLICADO – DESIGN DE 
INFORMAÇÃO 
Ainda no âmbito da Gestão do Design, o Design de Informação 
é suportado por funções vitais, tais como, organização, 
informação, persuação e simbolismo. Consideradas ao nível do 
Jornalismo e do processo da Comunicação Social, teremos 
formas de interagir graficamente e neste caso acrescentar “algo” 
à informação verbal e escrita. O Design de Informação é uma 
forma hábil e prática de preparar a informação para que estas 
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possa ser usada com eficiência e eficácia e onde os dados são 
complexos e estruturados numa representação visual que pode 
expressar o seu significado mais claro para o espectador.  
No sentido do alargamento da produção de informação e 
considerando que estamos numa era de infoestética, impõe-se 
que as áreas gráficas funcionem como um apoio visual de 
informação e de contextos jornalísticos: os dados são notícias. 
Os recursos técnicos e humanos disponíveis, o fator temporal e 
o conteúdo informativo da notícia são alguns dos normais 
estrangulamentos diários que podem facilmente ser 
ultrapassados com novas metodologias e novos suportes. 
O conhecimento do objectivo e das características dos 
conteúdos gráficos, assim como da estratégia para o 
concretizar, dos benefícios a receber se o trabalho for concluído 
com êxito é uma das fórmulas para o sucesso de um projecto 
infográfico. 
A produção de conteúdos de informação e num momento atual 
em que a imagem tem um forte poder ao nível da comunicação, 
será interessante e necessária uma participação ativa por parte 
da Infografia e Produção Gráfica em todo o processo e não 
apenas no final do mesmo. 
Uma reorganização das metodologias de criação e 
desenvovimento de conteúdos de informação e dos processos 
de criação sustenta uma Infografia em base de dados que 
proporciona um cruzamento de dados elevando o nível de 
complexidade, de forma a requerer do espectador/usuário uma 
interpretação com maiores níveis de interactividade com a área 
gráfica que funciona como mecanismo de exploração de 
informação.  
Ainda neste campo é de considerar que o papel do “visual” em 
televisão é muito mais do que um simples adereço, mas um 
recurso para facilitar a informação de forma didática, clara e 
objectiva.  
Partindo do pressuposto que a própria infografia se desenvolveu 
para acompanhar toda uma era tecnológica, que de certa forma 
proporcionou um novo processo de criação e qualidade técnica 
como padrão, a necessidade de “ver” o que aconteceu e como 
aconteceu, a valorização de uma narrativa visual e o 
crescimento da importância da imagem são alguns dos fatores 
que contribuiem para o desenvolvimento infográfico e para a 
mudança de forma a criar e consumir as narrativas visuais, 
 
Em tom de conclusão, o Infografismo Aplicado e também ele 
Coordenado permite um cruzamento de dados que ampliam o 
apuramento da informação. As novas metodologias 
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impulsionadas pelo avanço da tecnologia e novas plataformas, o 
planeamento e a organização dos conteúdos informativos, as 
novas práticas e técnicas proporcionam uma precisão 
informativa e uma maior criatividade, resultando neste campo, 
infográficos mais analiticos que fomentam um estreito contacto 
com o espectador.  
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RESUMO 
A investigação teórica e prática realizada, explora uma vertente 
da arte pública, centrada no design participativo, que é 
sustentada por uma visão integrada do lugar, o qual é entendido, 
enquanto interacção entre diversos factores humanos, biofísicos, 
geográficos, económicos, políticos, sociais, culturais, históricos e 
ecológicos, que caracterizam e determinam, em boa parte, a 
vida desse mesmo lugar. Esta visão centra-se numa 
especificidade do lugar, designadamente, na relação entre as 
actividades laborais e os recursos naturais locais que se 
expressam no território e, consequentemente, na paisagem.  
Partindo da  crítica literária e da experiência da autora, a 
metodologia utilizada é de base experimental centrando-se no 
desenvolvimento projectual – Interacções Artísticas com Cacela 
Velha. A prática artística investigada e os métodos usados neste 
projecto, são de carácter aberto, envolvendo as pessoas locais 
na sua realização, através duma abordagem empática de design 
de interacção com base no paradigma de ouvir e de dialogar. 
Os projectos artísticos materializam-se em lugares periféricos, 
caracterizados pela evidência de relações entre a subsistência 
directa da sua população e os recursos locais.  
A prática artística desenvolvida, cruzada com o design 
participativo, pretende expandir a ideia de lugar, para os artistas 
e designers.  
Esta investigação visa analisar, testar e interpretar as evidências 
sobre a importância que o lugar, entendido nas suas múltiplas 
dimensões, pode ter na materialização de intervenções artísticas 
que trabalhem com e para as populações locais, numa óptica de 
design de interacção participativo.  
Espera-se que os resultados desta investigação, confirmem que 
a adopção de uma perspectiva integrada do lugar, que relacione 
as actividades laborais e as populações locais, através da 
interacção entre o artista e a comunidade, no âmbito do design 
participativo, promova a partilha de conhecimentos e vivências, 
criando as condições para a realização de uma forma de arte 
“pública” que integra os saberes de todos os agentes envolvidos. 
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INTRODUÇÃO 
O projecto artístico que a autora apresenta – Interacções 
Artísticas com Cacela Velha, constitui a investigação prática da 
sua tese de doutoramento. 
Este projecto resultou de uma proposta apresentada à Câmara 
Municipal de Vila Real de Santo António, no ano de 2007 e foi 
exposto publicamente, através de uma instalação artística, em 
Cacela Velha, no ano de 2009.  
O referido projecto teve como principais objectivos:  
1 - Através do design participativo e de interacção, demonstrar a 
validade do processo de desenvolvimento da arte pública, 
envolvendo activamente as populações locais; 
2 - Analisar, testar e interpretar as evidências sobre a 
importância que o lugar, entendido de uma forma integrada, 
pode ter na concepção e materialização de intervenções 
artísticas realizadas em lugares híbridos, tanto de contexto 
urbano como rural, que trabalhem com e para as comunidades 
ou populações locais; 
3 - Testar e avaliar a receptividade da população participante 
relativamente às características metodológicas do projecto em 
causa. 
4 - Reconhecer publicamente o valor das pessoas e das suas 
actividades laborais, dando voz à população participante de uma 
forma digna. 
5 - Procurar que a interacção possa levar as referidas 
populações a intervir de uma maneira mais consciente e 
interventiva na transformação e construção dos lugares onde 
vivem e trabalham.  
 

METODOLOGIA E CONCEITOS DO 
PROJECTO  
Este projecto inseriu-se no domínio de uma vertente da arte 
pública, centrada no design participativo e interactivo, 
sustentada por uma visão integrada do lugar, o qual é entendido, 
na sua complexidade, enquanto interacção entre factores 
humanos, biofísicos, geográficos, económicos, políticos, sociais, 
culturais, históricos e ecológicos que caracterizam e 
determinam, em boa parte, a vida desse mesmo lugar.  
O tema do lugar é de especial interesse enquanto meio de 
conhecimento sobre as diversas inter-relações que as pessoas 
estabelecem entre si, bem como com o ambiente. Este projecto 
centrou-se na articulação entre as actividades laborais e os 
recursos naturais locais que se manifestam no território e, 
consequentemente, na paisagem. Em particular, explorou o 
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quotidiano laboral da pesca e da apanha de bivalves na ria de 
Cacela Velha, tendo pesquisado, ainda, narrativas vivas acerca 
das narrativas construídas na paisagem ou lugar, pelos 
habitantes locais. 
A inclusão do lugar como conceito central no desenvolvimento 
do actual projecto, envolveu, não só, os pressupostos de ordem 
estética inerentes à produção artística, como também as 
questões de ordem ética. Entendem-se como questões de 
ordem ética, a valorização e o reconhecimento público das 
pessoas e das referidas actividades laborais, como forma de 
promover a importância destes lugares e o papel fulcral que 
estas populações têm na sua produção. 
Considera-se que o projecto Interacções Artísticas com Cacela 
Velha reuniu características de uma forma de place-specific – 
termo que a escritora e crítica de arte Lucy Lippard empregou, 
pela primeira vez, na década de 1990, para designar uma 
prática artística baseada na experiência vivida do espaço, no 
qual se desenvolve, contrariamente a práticas de site-specific 
que apenas consideram as dimensões físicas e visuais do 
espaço (arquitectónicas, geográficas e geométricas).  
De acordo com Lippard (1995: 154) «qualquer lugar fica 
reduzido quando se torna um mero pano de fundo para a arte 
predominante. A arte que ilumina o seu local ao invés de apenas 
o ocupar é place-specific em vez de site-specific, incorporando 
pessoas, e forças económicas e históricas assim como 
topografia. Ela faz com que os lugares signifiquem mais para 
aqueles que vivem ou passam tempo neles. [...]». Por 
conseguinte, a prática artística desenvolvida no âmbito deste 
projecto, baseada na interacção e participação activa de 
habitantes locais, bem como alicerçada na relação entre as 
pessoas e o meio onde vivem e trabalham e nas próprias inter-
relações sociais existentes, assume-se como uma arte mais 
abrangente, integradora e alternativa à prática da site-specific.  
Esta vertente artística tem raízes numa prática baseada no 
conceito new genre public art, cuja expressão é da autoria da 
artista Suzanne Lacy, tendo sido usada, pela primeira vez, em 
1995, aquando da publicação do seu livro e projecto artístico 
Mapping the Terrain: New Genre Public Art. Esta variante da 
arte pública trabalha com e para as comunidades, valorizando 
mais as narrativas pessoais e locais do que as universais e é, na 
opinião desta artista, a forma mais eficaz de chamar a atenção e 
produzir resultados a partir de questões sociais que dizem 
respeito às distintas pessoas que fazem parte das referidas 
comunidades. Constituindo uma forte alternativa à arte exposta 
nas galerias, esta prática artística é a melhor forma de arte 
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pública, uma vez que o artista assume o estatuto de agente ou 
veículo proporcionador e trabalha de uma forma genuína, ao 
lidar directamente com as pessoas locais, em vez de se 
relacionar com um público abstracto (LACY, 1995: 20).  
No caso concreto do projecto aqui apresentado, a autora 
confrontou-se com diversas identidades do lugar de Cacela 
Velha. As múltiplas identidades de um lugar são produzidas por 
quem o utiliza. Na perspectiva do filósofo e sociólogo Henri 
Lefebvre (1991) esta produção está relacionada com as 
experiências de vida e significados atribuídos a um determinado 
espaço pelos seus utilizadores. Este conceito de espaço tem 
afinidades com a ideia de lugar que temos vindo a defender. Em 
particular, a relação que se estabelece entre os habitantes de 
Cacela Velha e os recursos naturais locais, no exercício das 
suas actividades, transformou-se em matéria-prima, da qual a 
autora se apropriou enquanto artista e investigadora.  

 

MOTIVAÇÕES 
Este projecto teve motivações políticas, sociais e culturais que 
se deveram, fundamentalmente, a uma postura crítica face à 
lógica da economia global neo-liberal que, segundo uma óptica 
de mercado, desvaloriza as culturas locais, a diversidade de 
formas de conhecimento e produz modelos estereotipados de 
índole económico que não se adaptam à vida dos diferentes 
lugares e destroem, muitas vezes, o que é estruturante nas 
sociedades «marginalizadas».  
Considerámos significativo questionar e reflectir, através da arte 
e, no caso particular do actual projecto com a participação activa 
de habitantes locais, através do design participativo, sobre o 
valor e o papel que estas formas de vida, ainda mantidas pelas 
populações, possam vir a ter num contexto global, segundo uma 
óptica sustentável. 
 

A INTERACÇÃO ENTRE A ARTISTA E A 
POPULAÇÃO LOCAL 
A atitude de escutar os outros deve ser aqui entendida como 
estando em sintonia com a noção de enlightened listening, 
criada pelo filósofo David Levin (1989: 223), a qual diz respeito a 
um sentido de escutar recíproco, tanto da parte da artista, como 
da parte das populações, promovendo a partilha de 
entendimentos mútuos. O autor considera que a realização de 
práticas centradas na relação de interdependência entre o ser e 
o outro potenciam, ainda, o inter-conhecimento entre o ser e a 
sociedade. 
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O envolvimento das pessoas com o projecto foi realizado 
através da participação de pequenos grupos locais (um grupo de 
crianças e um grupo de adultos maioritariamente idosos) no 
processo do saber ser e do saber fazer, recorrendo à 
metodologia de design participativo. O seu estatuto, inicialmente 
de participantes, converteu-se no estatuto de público, na 
qualidade de observadores – quando se deslocaram ao espaço 
da instalação artística e se confrontaram com objectos 
parcialmente construídos por eles. 
Na fase de participação da população, o protagonismo da autora 
como única responsável pelo trabalho artístico, foi 
descentralizado, tornando-se parte de um colectivo constituído 
pelo grupo local.  
 

A PAISAGEM CONVERTIDA EM LUGAR 
Olhámos para o território e, consequentemente, para a 
paisagem, como uma manifestação de modos de vida baseados, 
predominantemente, em relações de subsistência com a terra e 
o mar enquanto recursos naturais e que são, actualmente, 
minoritários e, de certo modo, marginalizados. Esta interacção é 
construída pelo quotidiano das actividades laborais exercidas 
por uma comunidade ou grupo de pessoas de um determinado 
lugar. Como tal, estas actividades são uma forma de 
conhecimento do lugar, no seu sentido integrado, e foram 
apropriadas e transformadas pela investigadora, como prática 
artística. A ideia de lugar que temos vindo a defender 
corresponde a um espaço com história, memórias, significados e 
experiências vividas, entendendo-se a paisagem enquanto 
reveladora das vivências de um espaço – o lugar. 
 

DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
Fortemente ancorado na Experiência enquanto meio de 
conhecimento e interacção com o lugar e os seus habitantes, o 
projecto exigiu a construção de relações de proximidade e 
intimidade com estas pessoas. Destacou-se a metodologia de 
trabalho de campo e de design interactivo que atravessou todas 
as fases do projecto, tendo sido desenvolvida em estadias mais 
ou menos prolongadas. O trabalho de campo, para além de 
constituir uma metodologia de design participativo, funcionou 
como prática artística.  
Cacela Velha é uma aldeia localizada numa zona sobranceira à 
Ria Formosa e ao mar, constituindo parte da sua zona protegida. 
Esta localidade foi sempre caracterizada pela actividade da 
pesca e do cultivo de bivalves. Os habitantes permanentes de 
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Cacela Velha são, maioritariamente, idosos e não residem 
crianças neste lugar.  
A exposição pública deste projecto realizou-se por meio de um 
encontro-instalação, efémero, dado o seu carácter abrangente, 
articulando os espaços intersticiais dos diversos media que a 
natureza do projecto exigiu e o carácter relacional constante. 
 
1ª fase – Consistiu no conhecimento de Cacela Velha através da 
observação directa, da observação participante e do 
levantamento do lugar por meio de registos fotográficos, 
videográficos e gravações áudio (figs. 1 e 2). 
 

 
fig. 1 – Viveiros de ostras na ria. 

 

 
fig. 2 – casa de apoio às actividades exercidas no mar e na ria. 

 
2ª fase – Consistiu na interacção com os habitantes locais e o 
seu envolvimento no projecto. Nesta fase a autora manifestou a 
intenção de realizar um projecto artístico que valorizasse as 
pessoas que tinham tido, ou que ainda tinham, as suas vidas 
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directamente dependentes dos recursos naturais locais. Foram 
realizadas inúmeras deslocações à ria no sentido de contactar 
os pescadores locais, as pessoas que andavam na apanha de 
bivalves e poder registar o som e as imagens desta actividade 
(figs. 3, 4 e 5). Esta interacção foi alimentando todo o processo 
criativo.  
 

 
fig. 4 – Separação das ostras nos viveiros. 

 

 
fig. 5 – Interior de uma das casas de apoio às actividades n aria e no mar. 

 
Posteriormente deu-se conhecimento às pessoas que era 
possível realizar um evento sobre as suas vida em Cacela Velha 
e que era interessante que as mesmas participassem no 
projecto.  

fig 1 – legenda da figura 3 
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Foi pedido às pessoas, que quisessem colaborar no projecto, 
para escolherem um objecto que representasse uma forte 
relação delas com Cacela Velha (figs. 6 e 7). Foi, também, 
proposta a apresentação de uma vídeo-instalação com a sua 
participação.  
 

 
fig. 6 – Objecto seleccionado (e construído) por um dos participantes locais. 

 

 
fig. 7 – Objecto escolhido por um dos participantes locais. 

 

3ª fase – Consistiu na finalização dos registos das narrativas e 
registos fotográficos dos objectos. Esta fase foi marcada por 
encontros com cada um dos nove participantes locais no 
projecto, para proceder ao registo áudio das suas narrativas e à 
fotografia dos objectos por eles seleccionados. Foi uma etapa de 
intensa interacção entre a autora e os participantes locais que 
teve o principal objectivo de vir a divulgar, publicamente, as suas 
histórias de vida. Nas palavras do antropólogo Daniel Bertaux 
(1997: 94) «os relatos de vida dão a ver o social sob as suas 
múltiplas facetas e não como um reflexo desligado de estruturas 



160

~ REAES PINTO _ INTERACÇÕES ARTÍSTICAS COM CACELA VELHA: UM 
CASO DE ESTUDO DE ARTE PÚBLICA ATRAVÉS DO DESIGN 
PARTICIPATIVO~ 
 

 

abstractas; o social aparece assim como armadura feita de 
experiências vividas». 
 
4ª fase - Período de exibição das instalações  
Para além da vídeo-instalação existente que apresentava um 
encadeamento de imagens de ambientes em torno da ria de 
Cacela Velha, bem como descrições contadas por pescadores 
locais, sobre as suas actividades laborais, exibia-se, também, no 
mesmo local um conjunto de nove fotografias apresentadas em 
caixas de luz. Cada fotografia era constituída pela imagem de 
um objecto, escolhido por cada habitante local que participou no 
projecto. O que distinguia estes objectos eram as histórias que 
estavam por detrás deles, narradas pelo proprietário de cada 
objecto fotografado. Estas podiam ser escutadas através de 
auscultadores situados sobre a parede, ao lado de cada 
fotografia (figs. 8 e 9). O título de cada fotografia é o nome de 
cada uma dessas pessoas, tornando-se cada imagem numa 
biografia.  
Existia, ainda, a projecção da vídeo-animação e na ria situava-
se outra estrutura idêntica à da vídeo-instalação. A sua leitura 
variava consoante a descida e subida das marés. 
  

 
fig. 8 – Vista parcial da instalação Interacções Artísticas com Cacela Velha. 
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fig. 9 – Vista parcial da instalação artística. 

VALIDAÇÃO DO PROJECTO 
Este projecto constituiu um caso de estudo monitorizado pela 
investigadora, cujos resultados foram validados a três níveis: por 
um Grupo de Foco da população local, pela população em geral 
que visitou a instalação artística e por um Painel de 
Especialistas. Relativamente ao primeiro grupo recorreu-se a um 
inquérito com base num questionário semi-estruturado e, 
também, à entrevista. No caso do segundo grupo procedeu-se, 
também, a um inquérito com base num questionário semi-
estruturado, e relativamente ao terceiro grupo a auscultação foi 
feita através da metodologia de pesquisa, por entrevista 
baseada numa grelha de questionário.  
Durante a exibição da instalação foram colocados à disposição 
do público textos justificativos do projecto e inquéritos impressos 
em papel, os quais eram dirigidos à população em geral (fig. 10). 
A artista dirigiu-se frequentemente às pessoas explicando o 
conceito do projecto. A satisfação dos habitantes colaboradores 
foi manifestada através das múltiplas vezes que se deslocaram 
ao recinto da exposição e pelos comentários que faziam. As 
entrevistas foram realizadas individualmente, nos locais onde os 
participantes estavam habitualmente durante o dia. 
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fig. 10 – Resposta aos inquéritos por um visitante. 

 
Os resultados suportados pelos inquéritos e entrevistas 
realizados aos diferentes actores envolvidos na avaliação do 
projecto em causa, permitem-nos concluir que este foi entendido 
como uma arte intrinsecamente ligada à vida e, por esse motivo, 
vinculada a aspectos transversais à mesma, que se prenderam 
com factores humanos, biofísicos, geográficos, económicos, 
políticos, sociais, culturais, históricos e ecológicos. Constatou-
se, igualmente, que a prática artística em causa exigiu uma 
interacção multi-sensorial, opondo-se à postura tradicional da 
arte que se baseia no paradigma exclusivo e excluidor da visão, 
tão característico da nossa cultura ocidental. 
Os participantes, o painel de especialistas e a população em 
geral, que visitaram a instalação, consideraram que a 
colaboração de habitantes locais no projecto, bem como a 
valorização e divulgação da sua experiência de vida, 
fomentaram o aumento da sua auto-estima e enriqueceram a 
sua relação com a restante população local. Este processo de 
trabalho foi determinante para um estreitar de relações e 
desenvolvimento de cumplicidades entre a artista e estas 
pessoas. 
Verificou-se que fez sentido alargar a arte a um público não 
especializado, bem como envolvê-lo activamente no projecto, 
através duma metodologia baseada numa abordagem empática, 
ouvindo o Outro e dando-lhe voz, de uma forma digna. Esta 
prática relacional substituiu a subjectividade do artista, 
característica da arte modernista convencional, pela inter-
subjectividade que se desenvolveu durante a interacção entre a 
artista e os habitantes locais, que participaram no projecto. 
O projecto em causa consistiu numa tipologia de arte próxima 
das pessoas, que falou das suas realidades sociais, que deu 
protagonismo ao quotidiano dos anónimos, daqueles que não 
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têm visibilidade na sociedade, mas dos quais todos 
dependemos. É significativa uma arte na qual as pessoas se 
revejam ao encontrarem laços com os contextos com os quais o 
referido projecto artístico se relaciona.  

 

CONCLUSÕES 
Os projectos artísticos apresentados parecem fazer cada vez 
mais sentido pelo facto de: 
- Estimularem a aproximação entre a arte e a vida e, 
consequentemente, tornar a arte mais acessível; 
- Resultarem da acção do artista enquanto veículo de divulgação 
de realidades sociais do Outro; 
- Envolverem populações periféricas através do diálogo e da 
participação de modo a que estas colaborem activamente nos 
projectos;  
- Constituírem práticas de carácter sustentável, ecológico e 
ético, na medida em que visam sublinhar a riqueza da relação 
entre o quotidiano dessas pessoas com o lugar onde vivem e 
trabalham, procurando promover a reflexão sobre a 
possibilidade de existência destas formas de vida de um modo 
sustentável. 
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RESUMO 
Esta investigação, no âmbito do design de informação, 
questiona a imagética da cidade, a sua massificação visual de 
signos informativos e sinais orientadores.  
No sentido de estabelecer princípios caracterizadores para uma 
maior legibilidade do espaço, identificamos as etapas que levam 
à criação de um corpus de investigação que promova o 
desenvolvimento e concepção de um sistema integrado de 
comunicação visual urbana, exequível e pertinente.  
Com o intuito de alcançar respostas, através de uma abordagem 
teórico/metodológica, destacamos nesta comunicação 
testemunhos teóricos que se debruçaram, através da sua visão 
contemporânea, sobre a problemática do espaço e imagem da 
cidade, das novas realidades que a pós modernidade encara.  
Ambicionando deste modo definir intenções, procuramos 
respostas no sentido da análise metodológica e visual de todo o 
processo que envolve um projecto de design de informação 
aplicado ao contexto da cidade no seu tempo actual, através da 
perspectiva de diversos designers, arquitectos e urbanistas.  
No decorrer da investigação aplicada efectuamos a triangulação 
entre design de informação, paisagem urbana e geografia visual. 
Procuramos promover a consistência cultural e visual, através 
do equilíbrio entre a definição de uma identidade e linguagem 
visual distinta de cada território e a descodificação universal 
intuitiva.  
Sendo o centro histórico de V.N.Gaia o nosso campo de acção 
específico inicial, ampliamos o território até à zona da Afurada, 
de forma a abranger novos pontos de relevância e 
contemplação, nomeadamente a nova marina fluvial, o centro 
interpretativo do património e o estuário do douro. Exploramos 
os domínios simbólicos, a sua singularidade e dinâmicas, 
através da análise documental, da ancoragem a objectos de 
estudo emergentes no território e do levantamento fotográfico 
aos sistemas de informação existentes.  
Pretendemos com esta investigação e reflexão, baseadas na 
analise conceptual do espaço/paisagem/imagem da cidade, 
definir soluções metodológicas e visuais inovadoras que 
promovam a legibilidade e que reinventem o conceito de 
sinalética, de forma a intervir e garantir as necessidades de 
orientação na interacção do cidadão com os diferentes contextos 
espaciais. 
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ESPAÇO DA CIDADE 
Sendo o espaço urbano cada vez mais complexo, provocador 
dos sentidos e da memória, há uma crescente necessidade de 
orientação. Mas para nos sentirmos orientados, como podemos 
definir este espaço de acção? 
 
A viver uma realidade em permanente mutação, a cidade, 
outrora detentora de uma organização estrutural delimitada, 
encontra-se, de acordo com Álvaro Domingues (2009), diluída 
nos seus contornos e na sua identidade. Reflecte um espaço 
“desconfinado” e fragmentado, onde outrora tudo era legível, 
surgem espaços expandidos e difusos. A cidade esbate-se de 
um ponto específico para uma mancha difusa inserida no mapa. 
 
Segundo Marc Augé (2010) os espaços construídos, definidos 
como não-lugares, configuram os espaços mais característicos 
da globalização, neste sentido é possível considerar que este 
conceito de espaço ajustado reflicta e reproduza a ideia de um 
novo estilo preocupado com as novas necessidades dos 
espaços globais estandardizados, universais e neutros. Estes 
não-lugares estão, no entanto, repletos de memórias fugazes e 
individuais, são locais de multiplicação de referências 
imaginárias, por entre as concentrações urbanas. É nestes 
espaços impessoais, sem identidade singular, onde a solidão é 
único factor de semelhança, que surgem as palavras que 
através das suas rígidas instruções definem o tempo do 
presente. 
 
“ (...) as suas instruções de uso em suma, que se exprimem 
segundo os casos de maneira prescritiva (“tomar a fila da 
direita”), proibitiva (“proibido fumar”) ou informativa (“está a 
entrar no Beaujolais”) e que recorre ora a ideogramas mais ou 
menos explícitos e codificados (...)”  Augé, 2010: 81. 
 
São estes os espaços de acção do design de informação que 
pretendemos investigar. Locais vividos na ânsia do presente, no 
medo do atraso, repletos de ordens e informações sem rosto 
através de “injunções, dos conselhos, dos comentários, das 
“mensagens” transmitidas pelos inumeráveis “suportes” (painéis, 
ecrãs, cartazes) que fazem parte integrante da paisagem 
contemporânea,” Augé, 2010: 81. 

 
Admitindo que “as características identitárias de um local, 
decorrem da forma como a população se relaciona (...) e se 
apropria do espaço, originando padrões de vida específicos”, 
(Brandão et al 2002:35), como se reflectem na configuração 
desta nova realidade? 
 
 
 
 

estuário do douro, v.n.gaia 
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Antoni Roselló (Brandão e Remesar 2000) antevê um cenário 
plural, como o somatório de diversos extractos que compõem a 
sua forma global, constantemente inacabada, e que torna a 
cidade cada vez mais complexa devido ao eclodir de novas 
actividades, serviços e tecnologias, traduzindo-se num território 
de grande concentração de informação e acessibilidade. 
Considera que a cultura do espaço urbano promove e atribui a 
verdadeira dimensão da cidade, e que para adquirir essa 
dimensão são necessários diversos elementos que tornem a sua 
superfície num suporte apropriado para múltiplos usos. Estes 
elementos acessórios podem ser contemplados de duas formas, 
por um lado, os que permitem resolver a enorme procura de 
espaços de lazer e de comunicação, que poderiam ser 
traduzidos na gama de mobiliário urbano, compreendido como 
componentes estandardizados, efémeros, úteis e práticos, por 
outro lado, existem acessórios com uma carga mais simbólica, e 
relativamente aos quais questiona a função que desempenham 
no contexto do espaço público. 
 
“Os locais memoráveis são aqueles que traduzem uma 
interacção equilibrada entre o homem e o meio, ostentando uma 
identidade singular que as pessoas reconhecem facilmente.”        
Brandão e Remesar, 2002:21 

 

A PAISAGEM DA CIDADE 
O conceito de paisagem surge-nos no processo de análise 
conceptual, intrinsecamente conectada ao espaço e imagem da 
cidade, uma vez que a noção de paisagem pode traduzir a 
imagem de um espaço específico.  
Neste percurso investigativo, temos como objectivo a 
necessidade de promover e potenciar a imagem do território, 
procurando traços permanentes da paisagem através de uma 
abordagem estética, experimental e efémera. 
 
“Só a paisagem como lógica visual serve de sistema 
estruturante de identidades individuais e locais, proporcionando 
um olhar com uma outra escala capaz de identificar uma 
geografia. (...) as narrativas visuais podem servir de plataformas 
estruturantes da geografia visual de uma região. “ 
Rangel,2009:43. 
 
Neste contexto debruçamo-nos sobre a impressão da cidade 
pelos sentidos, através da perspectiva de Georg Simmel (2009), 
sobre a paisagem, como resultante do processo espiritual e 
visual de união de elementos. Esta, tal como uma biblioteca não 
é constituída por livros isolados, mas antes pelo “conceito 
unificador” que os aglomera, a paisagem reflecte assim uma 
obra pictórica onde “sobressai da pura impressão das coisas 
naturais singulares” (2009:8). Simmel introduz a disposição 

letreiros das caves, v.n.gaia 
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anímica à paisagem, “um entrelaçamento do dado com a nossa 
criação, e q nenhuma comparação mecânica consegue 
expressar”(2009:15). 
 
Aliamos a esta análise o conceito de “paisagem como teatro” de 
Eugénio Turri (Serrão 2011), para quem o homem detém a 
duplicidade de actor e espectador, o elemento participante e 
observador do território específico. Turri define a paisagem 
como iconema, onde os valores culturais e históricos definem e 
a identidade territorial. Numa abordagem semiótica, as 
percepções, emoções e representações sobrepõem-se à 
morfologia e espacialidade particular, do lugar. A intervenção do 
actor como espectador permite a intervenção consciente e 
alicerçada no respeito dos ritmos da natureza e humanos, 
simultaneamente.  
 

A IMAGEM DA CIDADE 
Encarando um fragmento da cidade como ponto de partida para 
a investigação proposta, importa referir que já em 1960 Kevin 
Lynch (2003) defende que o design da cidade representa uma 
arte temporal cujos ritmos se adequam aos momentos e aos 
indivíduos, cuja tradução imediata é a inversão, interrupção e 
abandono do seu crescimento sequencial. No entanto, considera 
que uma das características fundamentais na estruturação da 
cidade é a legibilidade, no sentido de ser compreendida através 
de uma estruturação global de símbolos reconhecíveis e 
memórias colectivas. 
 
“Uma estrutura física viva e integral, capaz de produzir uma 
imagem clara, desempenha também um papel social. Pode 
fornecer a matéria-prima para os símbolos e memórias 
colectivas da comunicação entre grupos. (…) A cidade é 
potencialmente o símbolo poderoso de uma sociedade 
complexa. Se for bem desenvolvida do ponto de vista óptico, 
pode ter um forte significado expressivo.”   Lynch, 2003:15 
                                                                                                                     
No sentido de provocar a reflexão sobre a imagem da cidade, 
faz sentido encara-la como obra artística tradutora de um mundo 
tal como ele é “mais do que um puro facto objectivo”, possuidor 
de consciência (Berger 2004). 
A imagem ao corporizar um modo de ver individualizado, onde a 
capacidade de abstracção específica de cada um se traduz 
através da imaginação de cada um (Flusser 2010), através da 
qual nos é permitido reconstruir as duas dimensões abstraídas 
da imagem, no sentido de codificar as “quatro dimensões em 
símbolos planos”. 
Analisando as imagens à luz da semiótica, partindo do 
pressuposto que a comunicação se define como uma produção 
e troca de significados, todo o cidadão interpreta uma imagem, 
através de um olhar contaminado pela sua experiencia cultural, 

ponte Luis I, v.n.gaia 
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possuindo um papel activo, tornando a interpretação numa 
prática dinâmica. 
As imagens veiculam significado perceptível pelos sentidos de 
cada um, tornando-se alvo de um reconhecimento comum ou 
não.  
 
Encarando a desigualdade no domínio dos códigos, de acordo 
com os referenciais históricos e culturais, observamos na 
imagem publicitária a tentativa máxima de alcançar o seu 
público, concebida para a eficácia intuitiva, sobrecarregada de 
alusões, citações e metáforas, com um alcance iconoclasta 
determinante. 
Neste sentido, quanto maior a partilha de códigos e sistemas de 
signos, entre cidadãos, maior é a proximidade de significados 
comuns, dando forma à relação triangular, ou interacção 
dinâmica, entre signo, cidadão (leitor) e realidade externa, 
defendida por Charles Peirce (2008) para definir o modelo 
necessário ao estudo da significação. 
 
Interessa analisar o seu movimento aparente, o movimento na 
sua ausência (Aumont 2002), enaltecer a capacidade de 
reconhecimento da imagem, através de uma consciência 
perceptiva. 
No momento actual, onde a imagem prolífera no quotidiano num 
fluxo desmedido, é fundamental ressalvar o prazer da imagem, a 
sua pregnância ideológica e o prazer de acrescentar algo de 
novo aos restantes objectos do mundo. 
 
Seguindo a perspectiva de Ruedi Baur (2004), é necessário um 
esforço para definir a imagem da cidade, cada vez mais igual a 
todas as outras. Sendo essencial resistir à unificação visual e ao 
anonimato universal, através nomenclaturas claras, identificação 
de locais específicos e singulares, reclamando espaços públicos 
para que sejam vividos e personificados, fazendo frente ao 
território impessoal.  
Baur (2004) considera elementar a criação de espaços 
contextualizados com o meio e costumes envolventes, de forma 
a serem uma mais-valia para a cidade contemporânea. Refere 
que tudo se deve desenvolver para que haja consistência 
cultural, social e visual. A identificação, os sistemas direccionais, 
a comunicação, o design do espaço urbano, devem ser 
sistematizados e definidos em conjunto, tornando um espaço 
especifico legível, interessante e de modo a ser usufruído por 
todos. 

 
Ao analisar a imagem da cidade actual, será necessário 
identificar quais as formas de apropriação do território, quais os 
novos elementos de contemplação, observar espaços que 
permanecem através do tempo e acima de tudo analisar a 
interacção do cidadão com os diferentes contextos espaciais.  
Neste sentido como analisamos a realidade paralela entre 

suportes autocarros turísticos, v.n.gaia 
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mapas geográficos e mapas mentais/cognitivos? Como 
descodificar a realidade versus memória mental? 
 
Para a criação de um projecto consistente tem que se ter em 
consideração o comportamento humano, a sua capacidade de 
interpretação e de armazenamento dos dados, nunca 
desprezando o facto de que as distâncias, localizações e o 
tempo são lembrados de modo diferente. De acordo com Kevin 
Lynch (2003) é necessário criar e destacar marcos urbanos, 
diferenciar percursos, assinalar cruzamentos, potenciais pontos 
focais, no sentido de ajudar a conceber sistemas mentais de 
referência geográfica e a localizarem-se no território. Estes 
marcos reforçam o reconhecimento do espaço, podendo tornar-
se cruciais para uma definição de uma visão abrangente, 
definindo áreas de reconhecimento na memória humana. 
Partindo do princípio que a organização de estímulos influencia 
o utilizador na compreensão e processamento de informação, 
devemos ter em consideração a coerência na apresentação da 
informação e na sua sequência em situações semelhantes, uma 
vez que a associação de itens poderá facilitar a apreensão dos 
dados, havendo necessidade de minimizar a sobrecarga e o 
esforço de memória. 
O utilizador deve usufruir de uma navegabilidade por entre a 
informação de um modo inato. Desta forma ao serem criar 
templates, imagens uniformizadas fazem com que o utilizador se 
foque no seu conteúdo, uma vez que já está familiarizado com o 
layout. 
 
“Os templates providenciam uma estrutura que auxilia o 
utilizador a organizar a informação. Está a querer dizer: Não 
penses na fonte. Pensa antes na mensagem.” BAER, 2008:196 

 
De acordo com Antoni Remesar (BRANDÃO e REMESAR 2000) 
os princípios de um projecto baseiam-se na experiência prática e 
na teoria psicológica em que a prioridade é o factor humano, o 
utilizador. Remessar considera fundamental o reconhecimento 
da natureza dos sinais e a análise de como o utilizador os 
interpreta, de forma a conceber uma envolvente ideal. Classifica 
como obrigatória a criação de conforto visual, de modo a 
contribuir para uma vivência positiva do meio urbano e para a 
afirmação do espaço de informação onde surgem um sem 
número de inter-relações. Defende que um projecto de sinalética 
se traduz numa expressão activa de identidade, uma vez que 
não se limita a indicar direcções, nem resolver problemas 
básicos de circulação e comunicação. Deve permitir o diálogo 
com o utilizador, tornando-se parte integrante da sua vida 
quotidiana. Refere que os suportes direccionais devem antecipar 
hesitações de decisões, uma vez que todo o sistema visual de 
orientação deve assegurar um bom uso do espaço pela 
generalidade do utilizador.Defende a demarcação de zonas 
diferenciadas, a hierarquização de tipos de percursos, a criação 

arruamento largo sta marinha, v.n.gaia 
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de ícones para áreas específicas, monumentos, serviços, vias, 
de forma a evitar dificuldades de navegação em meios 
desconhecidos. Com o intuito de garantir uma maior legibilidade, 
é considera necessário antever a reflexão dos materiais e o 
tempo de compreensão por parte do utilizador, para que lhe 
sejam apresentadas as informações essenciais. Realçando que 
o sincronismo entre informação verbal e pictórica é essencial 
para que a focalização da atenção se traduza numa boa 
utilização e na maior facilidade de construção de um mapa 
mental.  
 
Tentando captar os diversos signos identitários coloca-se uma 
questão de futuro desenvolvimento, como tornar a imagem da 
cidade legível? 
O utilizador num meio desconhecido precisa saber onde se 
encontra, em que meio está integrado, como se estrutura o meio 
envolvente e como poderá ir para o seu destino, para que possa 
tomar decisões.  
Com o surgimento de pequenos núcleos dentro dos meios 
urbanos, subdividem-se áreas, bairros, zonas industriais, que 
potencialmente desorientam os seus utilizadores. São 
segmentos territoriais criados com fronteiras bem definidas, 
áreas que apesar de possuírem uma imagem própria, estão a 
tornar-se comuns a várias cidades. 
 
“ (…) no próprio momento em que a unidade do espaço terrestre 
se torna pensável e em que se reforçam as grandes redes 
multinacionais, aumenta de volume o clamor dos 
particularismos; (…) singularidade dos objectos, (...) 
singularidades de todas as ordens que constituem o contraponto 
paradoxal das operações de estabelecimento de relações, (...) ”. 

                                                                        Augé, 2010:37 
 

Ao depararmo-nos com uma realidade repleta de signos 
informativos e orientadores questionamo-nos sobre a sua 
utilização e adequação à cidade actual. Numa sociedade regida 
pelo poder da imagem, não deveria esta possuir um tratamento 
mais cuidadoso, tendo em conta o seu poder de persuasão? 
 
Consideramos relevante evidenciar a análise icónica das novas 
cidades, apresentada por Philip Ethington e Vanessa Schwartz 
(2006), onde expõem a problemática de como definir um ícone 
urbano, no sentido de verificarem o que é que eles transmitem e 
detêm. Questionam quais as entidades, espaços e estruturas 
identificam a cidade ou a vida citadina. Analisam a forma como 
se tem vindo a colocar o problema da iconicidade da cidade.  
Referem que os estudos urbanos transformados à luz da 
linguística e semiótica poderão resultar numa nova tendência 
para ler a cidade como texto. Salientam o facto de que a cultura 
visual, como campo de investigação, ainda é desafiada pela 
dificuldade de ancorar o conceito ao mundo material.  

estaleiro barcos rabelos, v.n.gaia 
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Evidenciam que no início dos estudos sobre história urbana 
verificava-se que um edifício ou uma zona específica era 
analisada com base na visão estética/intelectual do arquitecto ou 
urbanista com o contexto, depreendendo que as relações 
detinham muita importância. As questões de impacto seriam 
relevantes, mas o objectivo principal do estudo seria explicar 
como as cidades adquiriram a sua forma e função e como essas 
formas se integravam no sistema económico e social. 
Após análise de grelhas, formas de construção concêntricas e 
ortogonais, questionam qual o poder icónico de condensar e 
reduzir o conhecimento urbano, no sentido de que poderão 
transformar o caos da experiencia da cidade em conhecimento e 
significado através de práticas representativas. 
Interrogam se os ícones urbanos ajudam a eliminar barreiras 
entre a espacialidade concreta e a espacialidade metafórica da 
paisagem imaginária, entre as formas físicas e as formas da 
mente. 

 
CONCLUSÃO 
Perante uma investigação aplicada a um território concreto e 
real, procuramos analisar e reflectir sobre a problemática da 
imagem da cidade, de forma a desenvolver uma intervenção, na 
área do design de informação, consciente dos ritmos históricos, 
patrimoniais e intrínsecos à paisagem, conjugando o plano das 
percepções representações e emoções. 
Na triangulação temática do design de informação, paisagem 
urbana e geografia visual, destacamos abordagens conceptuais 
de urbanistas, geógrafos, filósofos, sociólogos, arquitectos e 
designers no sentido construir um corpo teórico valido e 
pertinente, que nos permita definir estratégias e soluções 
metodológicas e visuais inovadoras que promovam a legibilidade 
do espaço da cidade ao cidadão.  
Procuramos com a nossa investigação intervir e garantir as 
necessidades de orientação na interacção do turista/habitante 
com os diferentes contextos espaciais, bem como promover e 
potenciar a imagem do território, procurando traços permanentes 
da paisagem através de uma multiplicidade de abordagens, de 
cariz estético, experimental/efémero e efectivo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

vista aérea centro histórico, v.n.gaia 
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RESUMO 
A relação entre o ensino superior do design e a indústria é 
essencialmente baseada em processos de transferência de 
conhecimento. Em Portugal esta interação é precária e nela 
residem problemas de comunicação e de má avaliação acerca 
das competências propostas pelas instituições de ensino, em 
confronto com as esperadas pelas empresas e as alcançadas, 
na realidade, pelos designers. Considerando pertinente o caso 
particular do design industrial (1º e 2º ciclos), esta investigação 
evidenciá-lo-á como objeto de estudo. O principal objetivo passa 
por desenhar linhas estratégicas que atuem sobre a revisão dos 
currículos académicos, nomeadamente na integração de 
competências de investigação, permitindo corresponder de 
forma mais eficaz às necessidades das empresas e do tecido 
industrial português. Pretende-se utilizar uma metodologia de 
investigação não-intervencionista numa abordagem 
metodológica dominantemente qualitativa, prevendo-se o 
recurso a métodos quantitativos no tratamento de alguns dados. 
Os indicadores resultantes desta abordagem permitirão aferir e 
justificar níveis de inadequação entre sistemas, tornando mais 
consistente e funcional a relação entre o ensino do design e a 
sua prática profissional. 
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EDUCAÇÃO SUPERIOR DO DESIGN 
Dados da União Europeia demonstram – através da adesão dos 

seus países na procura do espaço europeu de ensino superior - 

a emergente mutação ao nível da educação, assumindo-a como 

a base preparatória de uma sociedade capaz de potenciar a 

inovação, a competitividade entre países e, consequentemente, 

o crescimento da economia [1]. 

Nos cursos de design, a implementação do Processo de 

Bolonha surge como um estímulo ao intercâmbio de estudantes 

e docentes no campo europeu, e à abertura/procura de cursos 

de 2º e 3º ciclo. Porém, a redução de 40% do tempo de ensino 

dificulta a aceitação por parte das empresas que “não contratam 

ou evitam contratar licenciados de Bolonha” apontando como 

“uma formação menos completa e madura no grau de 

licenciatura, o que fez com que o mercado de trabalho se 

apercebesse de que a formação não era suficiente e eficiente 

para uma atividade profissional efetiva” [2], anteriormente 

colmatada com estágios (curriculares e/ou profissionais) e 

trabalhos de investigação em contexto de empresa. 

 

Dada “a democratização do acesso ao ensino superior, (…) 

acedem hoje à universidade estudantes com níveis de formação 

anterior mais diferenciados, (…), oriundos de classes e grupos 

cultural, económica e socialmente mais heterogéneos” [3]. 

Assim, a educação em design deve ser pensada numa 

perspetiva social [4], cujos programas proporcionem i) a 

interdisciplinaridade – estimulando a autoaprendizagem, a 

capacidade de adaptação, e o espírito empreendedor 

colaborativo [5], b) o pensamento sustentável e c) a conceção 

direcionada para o consumidor (design centrado no utilizador), 

trabalhando-se sobre pilares como a criatividade, 

interculturalidade e cidadania [6], nomeadamente na disciplina 

de projeto - caracterizada pela constante procura de soluções 

objetivas para os seus típicos problemas subjetivos [7] - onde 

assume particular importância a assimilação do conhecimento 

tácito, aquele que se vai adquirindo ao longo da formação e da 

vida [8], geralmente facilitada pelo raciocínio abdutivo tão 

comum aos designers [9]. 
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PRÁTICA PROFISSIONAL DO DESIGN 
O design, enquanto atividade profissional, só será devidamente 

reconhecido e valorizado quando o conhecimento gerado nas 

instituições de ensino superior, e nas suas unidades de 

investigação, for transmitido para indústria. Em contrapartida, 

deve existir abertura e feedback por parte das empresas, 

adotando-o como recurso estratégico e empresarial para a 

inovação [10] 

 

Para que Portugal se coloque ao nível dos países considerados 

capacitados em design (em termos de ranking) [11], tem de 

suprir-se a carente relação, entre o design e a economia, que 

passa essencialmente pela promoção do design [12], 

considerando-se oportuna a focalização da interação ensino 

superior/investigação/empresas [13].  

Todavia, o nosso país ainda está muito aquém de outros como, 

por exemplo, os asiáticos (tais como a China, Japão ou Taiwan) 

cujos governos já investem no design e cujas empresas 

abraçam e valorizam a atividade enquanto fator de 

competitividade e crescimento económico [12], assim como os 

nórdicos, que têm impulsionado um programa de intercâmbio de 

profissionais das artes com o intuito exploratório e experimental 

de perceber qual é o papel cultural e social do design na 

sociedade [14]. 

 

Se comparamos a realidade do ensino do design entre Portugal 

e a Holanda, respetivamente na FAUTL e na TUDelft [15], 

verifica-se que, a um nível macro, a Holanda revela-se muito 

mais consciente do poder inovador do design do que Portugal. 

Tanto o ensino quanto os agentes económicos (empresas) 

conhecem e desempenham os seus papéis, trabalhando em 

permanente interação para o crescimento da atividade. A um 

nível micro, muitas discrepâncias foram observadas entre as 

duas instituições – desde o currículo académico (integração 

horizontal e vertical das unidades curriculares), à ligação dos 

cursos com unidades de investigação internas e externas 

(colaboração entre alunos e empresas em geral). O peso da 

componente humanística é muito superior na FAUTL do que na 

fig 1 – Os “nós” da comunicação (de competências) 
 Fonte: autora, 2012 
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TUDelft, que aposta numa abordagem especialista, direcionada 

à engenharia, num contato direto entre o ensino e a prática nas 

empresas. 

Entende-se, portanto, que o design na Holanda está já assumido 

enquanto recurso estratégico empresarial, atuando nos 

negócios. Em Portugal, isso ainda não acontece, uma vez que o 

design não faz parte da cultura empresarial. Assim, face ao 

desafio de pensar-se a cultura enquanto elemento de 

competitividade económica, o design pode e deve assumir um 

papel basilar [16]. 

 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 
Numa era globalizada, para se conseguir “enfrentar o desafio do 

século XXI, o ensino do design deve fazer algumas 

reestruturações como antecipação” [17], preparando os 

currículos académicos numa perspetiva socioeconómica, onde 

possa proporcionar-se maior relação entre designer, empresa e 

consumidor [18]. É neste contexto que a investigação se está a 

desenvolver. Espera-se que este trabalho possa vir a contribuir 

para uma visão mais holística do papel do designer que conduza 

ao fortalecimento do sector industrial português, acreditando-se 

que poderá impulsionar o mesmo a voltar a concorrer para o 

crescimento económico do país. Tendo em conta problemas 

como o desemprego, as limitadas expetativas de carreira e 

consequente instabilidade económica na área do design no 

nosso país, almeja-se conquistar a competitividade, ou seja, 

procura-se contribuir para uma melhor formação dos designers, 

preparando-os para dar respostas rápidas e inovadoras às 

emergentes exigências do mercado [19].  

 

A investigação vai desenrolar-se com o intuito de responder à 

principal questão de investigação enunciada: que estratégias 

deverão ser adotadas pelas instituições de ensino superior (1º e 

2º ciclos) para corresponder de forma mais eficaz às 

necessidades do tecido industrial português, no campo do 

design industrial? Como pode esta relação potenciar o 

crescimento económico do país? 

Para tal, definiram-se objetivos e iniciou-se a revisão 
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bibliográfica que introduz, grosso modo, as teorias de ensino-

aprendizagem associadas a este território de estudo, bem como 

a contextualização do ensino e práticas do design no panorama 

nacional e, por comparação, no panorama internacional. Embora 

nas escolas europeias de design a cooperação com as 

empresas seja ainda uma realidade pouco comum, têm sido 

desenvolvidos alguns estudos que alimentam a ideia de que as 

boas práticas de investigação em contexto universitário podem 

fortalecer a relação com o mundo profissional [15]. A partir disto, 

estabeleceu-se a resposta hipotética de que o desenvolvimento 

de linhas estratégicas que trabalhem sobre a revisão dos 

currículos e a integração de competências de investigação ao 

nível da formação do mestrado concorrem para uma efetiva 

relação entre o ensino superior do design e a indústria com 

benefícios mútuos. 

 

Por forma a conseguir-se validar a hipótese, o processo 

investigativo dividir-se-á em três grandes momentos 

metodológicos, de caráter não-intervencionista, numa 

abordagem dominantemente qualitativa, prevendo-se 

pontualmente, o uso de métodos quantitativos no tratamento de 

dados. 

Numa primeira fase, a investigação será suportada na crítica 

literária das teorias de ensino-aprendizagem, associada ao 

estudo de casos de relações de sucesso estabelecidas entre 

instituições de ensino superior de design e indústrias (no 

panorama nacional e/ou internacional, com recurso à 

observação direta) e ao mapeamento de: i) cursos de 

licenciatura e mestrado em design industrial (ou correspondente) 

em universidades e politécnicos (fig. 2 e 3) e ii) setores 

industriais, no território nacional. Deste estudo sustentado e 

crítico resultará o estado da arte. 

Num segundo momento recorrer-se-á à metodologia de 

pesquisa por entrevista. Os dados recolhidos durante a 

observação direta permitirão identificar como se encontram 

estruturados os cursos e se estão, ou não, ligados às indústrias 

locais. Esses dados facilitarão a construção dos questionários 

de suporte às entrevistas semi-estruturadas a fazer a docentes, 

a responsáveis pela criação/coordenação dos cursos e a 

representantes dos setores industriais. Daqui resultarão dados a 

fig 2 – Mapeamento das licenciaturas em design 
industrial (ou correspondentes) em Portugal 

Fonte: autora, 2013 

 

fig 3 – Mapeamento dos mestrados em design  
industrial (ou correspondentes) em Portugal  

Fonte: autora, 2013 



180

~ UD’13 _ 2º ENCONTRO NACIONAL DE DOUTORAMENTOS EM DESIGN ~ 

 

serem tratados e interpretados (pré-resultados) que vão, 

posteriormente, sustentar a estruturação do modelo teórico a 

implementar. 

A terceira e última fase, podendo considerar-se a fase 

conclusiva, materializar-se-á na construção do modelo teórico, 

ou seja, no desenho de linhas estratégicas que permitam rever 

os currículos académicos, integrando competências de 

investigação, numa articulação com o sector empresarial. Mais 

tarde e de forma a avaliar o modelo, serão definidos três grupos 

de foco (possivelmente, um a norte, outro a centro e outro a sul 

de Portugal). Estes grupos de foco serão constituídos por 

elementos de algumas instituições de ensino e representantes 

dos setores industriais. Uma vez incorporadas as 

recomendações e alterações no modelo teórico no modelo 

teórico, serão gerados resultados/pré-conclusões que serão 

confrontados com a hipótese e, consequentemente, elaborar-se-

ão conclusões e recomendações para futura investigação na 

temática. 

 

Elaborou-se um calendário previsional que aponta para que o 

primeiro ano de investigação (2013) seja essencialmente 

dedicado à definição/contextualização de toda a problemática, 

portanto, ao estado da arte. O segundo ano de investigação 

(2014) é destinado ao trabalho empírico – observação direta e 

entrevistas – e à construção do modelo teórico. Finalmente, o 

terceiro ano (2015) será o ano da avaliação, validação e 

conclusões. 

 

Espera-se obter um conhecimento global acerca do 

relacionamento, aferindo a sua inexistência, entre o mundo do 

ensino superior do design e o mundo industrial, no campo 

específico do design de produto/industrial, esperando contribuir 

deste modo para o progresso e melhoria da área científica do 

design. 
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RESUMO 
O artigo apresenta uma análise de inclusão do design em 
pequenas e médias empresas, cooperativas e associações 
produtivas e clusters verificando sua contribuição para o 
desenvolvimento regional no âmbito da economia e qualidade de 
vida, abordando um estudo de como é o entendimento da 
gestão no sentido estrito do management, que tem uma atuação 
sistemática, mas ao mesmo tempo flexível e ágil para tratar dos 
aspectos de planejamento, concepção e implantação até a sua 
avaliação final, baseado na premissa de que o design é pouco 
evidenciado como fator competitivo.   No mundo da indústria, um 
cluster é uma concentração de empresas relacionadas entre si, 
numa área geográfica definida, que configuram um polo 
produtivo especializado com certas vantagens competitivas.   
Verifica-se que a situação em Portugal e Brasil apresentam 
problemas semelhantes na venda e implantação de design como 
estratégia de gestão de design. Experiências realizadas na 
Europa demonstram que o design adiciona valor com retorno 
financeiro do investimento realizado e que experiências 
realizadas no Brasil apontam deficiência pela falta de inserção 
do design como fator estratégico e competitivo. Verificamos que 
os métodos nada mais são que uma ferramenta de 
planejamento e instrumental para auxiliar na organização de 
tarefas tornando-as mais claras e precisas.   Assim, o desafio 
consiste em criar uma estratégia e colocar o design como um 
fator de competitividade além dos aspectos da qualidade e de 
preço.   A partir do estudo apresentado, verifica-se que é 
imperativa a criação de um modelo para solucionar problemas 
apresentados através da inserção do design e também criar 
subsídios para o planejamento estratégico do design visando 
contribuir com uma marca nacional, através de inovação e/ou 
iconografia da cultura local de maneira sistemática, continua e 
duradoura. 
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INTRODUÇÃO 
Os Arranjos Produtivos Locais – APLs / Clusters1 são 
concentrações geográficas de empresas que atuam obtendo 
vantagens de desempenho por meio de infraestrutura, mercado 
de trabalho especializado e confronta-se com oportunidades e 
ameaças comuns. (Porter 1993) A inovação e a cultura regional 
através do design agregam valor ao produto e se o design tem 
poder inovador (Laurel 2003) é possível dizer que aquela 
empresa que promovem o design em seu negócio, tem mais 
possibilidades de atuar e conquistar mercado num mundo 
globalizado, atuando como fator estratégico para a conquista de 
mercados e possibilitar um desenvolvimento sustentado 
valorizando a pessoa, a comunidade e a sua região.  
 
Tendo o design como fator estratégico, observa-se que alguns 
dos problemas para implantar o design no Brasil e também em 
Portugal seja para “vender” essa ideia para empresários ou na 
implantação de uma estratégia de gestão do design, bem como, 
na execução do projeto de design nas associações, 
aglomerados e cooperativas.   
 
A desigualdade regional é outro ponto a se prestar atenção, 
existindo regiões mais desenvolvidas que já tem uma base de 
design e as menos desenvolvidas que necessitam de um 
trabalho mais profundo e didático na área do design podendo 
assim programar design em APLs/Clusters, enfatizando 
inovação e/ou iconografia da cultura local de maneira 
sistemática, continua e duradoura.  
 
Este documento descreve uma análise da inserção do design 
em pequenas e médias empresas, instituições de fomento, 
cooperativas e associações produtivas, visando o 
desenvolvimento regional no âmbito da economia e qualidade de 
vida e tenta contribuir, num futuro próximo, para o papel do 
design no Parque Ciência e Inovação – PCI da Universidade de 
Aveiro, PT que contará com cinco Clusters nas áreas de Mar, 
TICE, Energia, Agro-Industrial e Materiais além de uma 
Incubadora de empresas. (fig. 1) 

 
 

 
                                                        

1 Arranjos Produtivos Locais – APLs denominação em português e termo mais 
utilizado no Brasil e o termo Clusters denominação em inglês e utilizado 
internacionalmente, inclusive em Portugal.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig 1 – Maquete do PCI e seus Clusters-Aveiro PT  
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RESENHA HISTÓRICA e CONCEITOS 
A escola Alemã, com mais de 150 anos, é considerada o berço 
do design contemporâneo sendo a Instituição Bauhaus a mais 
importante para o desenvolvimento do design.  O conceito oficial 
do International Council of Societies of Industrial Design (ICSDI 
apud Cunha, 2000) “design é uma atividade no extenso campo 
da inovação tecnológica, uma disciplina envolvida nos processos 
de desenvolvimento de produtos, ligada à questão de uso, 
produção mercado, utilidade e qualidade formal ou estética dos 
produtos”.  Design significa criar, projetar, desenvolver, dar 
forma através de uma sequência de atividades.   
 
Para Robert Blaich (Magalhães 1997), quando atuava na Philips 
Corporate, muitos designers se acham excluídos porque dentro 
das empresas são vistos como artistas e também acrescenta “o 
design é algo tão importante que não pode ser deixado nas 
mãos dos designers. Tem de ser uma estratégia corporativa”. 
(fig. 2) Assim, a atuação do designer deve mais integrada aos 
aspectos de engenharia e marketing e também de formação 
social e cultural.  
 
O design do passado influenciado por algum tipo de movimento 
(artístico ou da sociedade) ficava restrito a alguns países e 
mesmo a alguns produtos, mas hoje com o mundo mudando em 
grande velocidade e com a globalização existe tendência a 
customização, ao produto politicamente correto e o 
compromisso com o meio ambiente parece irreversível. Assim,  
incorporar o design de produto e o design gráfico nas micros, 
pequenas e médias empresas passou a ser condição 
fundamental para o crescimento do negócio.   
 
O termo Cluster associa-se à tradição anglo-americana e refere-
se a aglomerados de empresas desenvolvendo atividades 
similares, numa área geográfica definida, que configuram um 
polo produtivo especializado com certas vantagens competitivas.  
Este conceito foi popularizado pelo economista Michael Porter 
no ano de 1990 no seu livro Competitive Advanages of Nations 
como “concentrações geográficas de empresas inter-
relacionadas, fornecedores especializados, prestadores de 
serviço, empresas em setores correlatos e outras instituições 
especificas (universidades, órgãos de normalização e 
associações), que competem mas também cooperam entre si.” 
 
Hoje diversos países estão promovendo o desenvolvimento de 
clusters, podemos citar entre eles Alemanha, País de Gales, 

 

 
 

fig 2 – Roller Radio, Philips Corporate Industrial 
Design, 1981. 
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Escócia, México, Irlanda, Marrocos, Malásia, Nova Zelândia, 
Portugal e em especial o conhecido o Silicon Valley, na área da 
Califórnia - USA e a experiência Italiana, a mais antiga e bem 
sucedida de todas, que consegue um conjunto de atividades 
desenvolvidas em regime de parceria e cooperação entre a 
sociedade e o Estado.   
 
Em Portugal o PROINOV (2002) fez um documento no qual 
apresenta definições, tipologias e desafios de clusters além de 
mostrar as diferenças de clusters industriais, regionais e os 
megaclusters.  Também analisa exemplos de distritos industriais 
da região Italiana de Emilia-Romagna, um cluster industrial de 
automóveis numa região desenvolvida do Baden Wuretemberg, 
Alemanha, o desenvolvimento de clusters em regiões periféricas 
o exemplo do País de Gales e também a moda na Itália. 
 
Também em Portugal UCPT (2005) define clusters segundo 
Porter (1998) e a OCDE - Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico e defende as relações do Modelo 
Triple Helix (fig. 4) e destacamos no documento a citação “...os 
clusters promovem a cooperação entre entidades, o que acelera 
a produção e a evolução do conhecimento e a maior eficiência 
na utilização de recursos” e também “os três fatores que mais se 
distinguem pela sua importância são a presença de funções de 
rede e de parcerias networking, a inovação apoiada em 
atividades de I&D e a existência de capacidades e competências 
fortes ao nível do capital humano”.   
 
A conotação APL, frequentemente utilizada no Brasil, é recente 
e refere-se a diversos tipos de aglomerados produtivos como 
distritos, polos industriais, redes, clusters, aglomerados e 
consórcio de empresas de uma determinada área ou 
comunidade.   Assim, segundo Casarotto, “A grande diferença 
da abordagem do Desenvolvimento do Sistema Produtivo Local 
para a abordagem da análise de cluster são os objetivos de suas 
análises, planejamento e intervenção. Enquanto a abordagem 
da análise de cluster busca melhorar sua competitividade, a 
abordagem do Desenvolvimento Local ou de estruturação de um 
Sistema Produtivo Local busca a qualidade de vida na região.”  
 
Dentro dos conceitos temos os signos e a iconografia que 
determinam as características de uma comunidade.  Hoje, estas 
características podem agregar valor ao produto e com isso 
aumentar sua capacidade competitiva.  Podemos definir alguns 
pontos deste conceito como: a identificação (sua leitura deve 

Estado

Mundo
Acadêmico

O Modelo Triple Helix

Indústria

 

fig 4 – Fonte: Etzkowitz (2002) 
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simples e do que se trata), descrição (imagem com 
características simbólicas), classificação (cultural, ilustrativa) e 
interpretação (fácil aceitação).  
 
Por outro lado, as diferenças culturais podem melhorar o 
desempenho de um produto durante sua comercialização como 
é definida por Moraes (2008) “tendência, na contemporaneidade, 
é a mistura com equilíbrio, predominando a inovação e ousadia”, 
assim agregar valor através do design em produtos regionais 
pode significar conquistar novos mercados possibilitando ao 
consumidor visualizar valores estéticos diferenciados além dos 
aspectos da qualidade e de preço. 
 
Ao contrário dos pequenos e micro empresários, que ainda não 
se conscientizaram da importância do design como fator de 
conquista de novos mercados e de uma fonte mais lucrativa, os 
grandes industriais estão atentos à necessidade de evoluir em 
design e tecnologia para não correrem o risco de perder posição 
no mercado consumidor.   
 
O DESIGN COMO ESTRATÉGIA 
 O design em APLs / Clusters é um subconjunto no âmbito do 
design estratégico em que o design de novos produtos é gerado 
a partir de uma serie de oportunidades e condicionantes 
regionais. Sob o ponto de vista estratégico, “o design pode 
contribuir paralelamente em dois tipos básicos de estratégias: 
um design voltado para a racionalização, relacionado à 
estratégia que busca a liderança através do menor custo e um 
design voltado para a diferenciação, relacionado à estratégia 
que busca a liderança através da satisfação das necessidades 
de mercado. Cada empresa ou produto oferecido por ela pode 
ter uma composição diferente de racionalização e diferenciação. 
Para muitas pessoas, as funções práticas dos produtos são tidas 
como básicas e todos os produtos de qualidade possuem estas 
funções em níveis semelhantes” (Magalhães 1997).  No Design 
Estratégico a vantagem competitiva da empresa para que essa 
possa atingir seus objetivos podem ser descritas como: o design 
usado como estratégia de comunicação da filosofia da empresa; 
a ação catalisadora e sintetizadora de conhecimentos e 
informações envolvidos no processo (design como ferramenta 
de diferenciação competitiva); o design usado para transmitir 
valor disponível para o mercado pretendido (eficiência no 
design) e atingir os objetivos estratégicos da empresa e a 
satisfação dos clientes (efetividade do design), (Magalhães 1997 
apud Ries	  e	  Trout	  1989). 
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Como ressalta Magalhães (1997) “o design não é garantia de 
sucesso para qualquer empresa. A satisfação dos consumidores 
está relacionada a um valor positivo percebido por eles, 
resultado da diferença entre um benefício percebido e o preço a 
ser pago pelo produto. Este valor positivo, que gera o 
desempenho positivo de uma empresa, depende do design, 
assim como do desenvolvimento em tecnologia, qualidade, 
marketing, distribuição, serviços, pós-venda ou em qualquer 
outro elemento da cadeia de valor da empresa. Depende 
também dos métodos organizacionais, da gestão, e de outras 
ações de marketing”.    
 
De acordo Eckersley (2003) o Design Estratégico mesmo com o 
crescente debate sobre o tema as práticas gerenciais de Gestão 
de Design ainda não foram sistematizadas ou amplamente 
divulgadas nos meios acadêmicas e empresariais. 
 
EXPERIÊNCIAS DE INSERÇÃO DE DESIGN  
Pesquisa sobre utilização do design no âmbito profissional feita 
por Laurel (2003) mostra que o design pode proporcionar um 
trabalho mais eficaz com o cliente e construir um relacionamento 
com este mesmo cliente.  Dentre varias ações implementadas 
no mundo podemos destacar o programa Winnovate do País de 
Gales que “tem o objetivo de encorajar pequenas empresas do 
Oeste de Gales e no Sudeste da Irlanda a usar o design para 
incentivando a inovação e colocar suas idéias em prática. Cada 
país tem adotado métodos próprios com base no seu potencial e 
capacidade”(Raulik 2005).  Também organizações com 
iniciativas similares são o Norsk Design na Noruega e o Design 
Flandres na Bélgica.   
 
Os Clusters Dinamarqueses tem uma forte intervenção do 
governo e modificou seu  de cluster da agricultura, pesca e 
alimentação apoiando a partir da década de 90 mais serviço de 
negócios como design, logística e transporte.  O cluster de 
design possui 5 áreas: 1. Design interiores; 2. Design; 3. Design 
de produto; 4. Design de moda; 5. Design gráfico; e é composto 
de instituições de pesquisa, instituições de ensino, e 
organizações do setor para promover as empresas e designers.   
O Centro de Design da Dinamarca - DDC, desenvolveu o 
programa Icebreaker reconhecido com um bem sucedido serviço 
de suporte a indústria daquele país, estabeleceu uma escala 
para classificar o design na empresa (fig. 5), a saber: 1. Nenhum 
uso do Design – empresas que se encontram neste primeiro 
degrau não fazem uso do design; 2. Design com Estilo – o 

Empresas que 
não usam
o Design

Empresas que 
usam o Design

 com estilo

Empresas que 
usam o Design 

no Processo 

Empresas que 
usam o Design

 como Estratégia 

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

 

	  fig 5 – Danish maturity ladder, 4 Step. Adaptado 
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design é feito na etapa de acabamento ou detalhe gráfico; 3. 
Design como Processo – o design é integrado desde o estágio 
inicial do processo; e 4. Design como Estratégia - utilizado como 
elemento chave na empresa no desenvolvimento dos serviços e 
produtos.  Em 2003, o DDC realizou uma pesquisa para 
comprovar que “design adiciona valor” e a constatação mais 
relevante foi o fato de que, quanto mais alto o envolvimento da 
empresa com design, ou seja, quanto mais alto o degrau da 
escada, mais alto o retorno financeiro do seu investimento 
(Raulik 2005). 
 
No Brasil Programa Brasileiro de Design lançou documento PBD 
2007 - 2012 estabelecendo prioridades e objetivos para as 
estratégias de design. Atualmente, além do PBD, funcionam 
alguns programas e centros estaduais de design como, por 
exemplo, o Centro Pernambucano de Design, o Programa Bahia 
Design, Centro Design Paraná, o São Paulo Design e o SENAI 
através de diversos centros de apoio a indústria através do 
design, com destaque para as áreas de calçados e mobiliário. 
Outras iniciativas nacionais de promoção do design merece 
destaque: o portal DesignBrasil, o Design Excellence Brazil.   
 
O PBD adota como parte de sua missão “o design como forte 
elemento de competitividade empresarial, em especial para os 
segmentos pressionados pela concorrência internacional. É um 
diferencial estratégico visto que possibilita a otimização no uso 
de matéria-prima, melhoria nas fases de projeto e de produção, 
assegurando melhores níveis de satisfação do cliente. O design 
é o diferencial que propicia maior valor agregado às 
exportações, promovendo a oferta de produtos diferenciados e 
inovadores, sendo de fundamental importância para a criação de 
uma identidade e uma imagem favorável que agrega valor ao 
produto nacional”.  
 
No estudo realizado pelo SEBRAE (2004), é interessante notar 
mostra que o estudo realizados em quatro APLs no Brasil 
apontam fatores levantados para estratégia focada em APLs 
focadas no design.  O estudo foi realizado nas seguintes 
comunidades: 1. Paragominas, estado do Pará, região norte – 
Setor de madeira e móveis; 2. Campina Grande, estado da 
Paraíba, região nordeste – Setor de calçados; 3.Tobias Barreto, 
estado Sergipe, região nordeste – Setor de confecção / 
bordados; e 4. Nova Friburgo, estado Rio de janeiro, região 
sudeste – Setor de moda intima. Esse estudo foi dividida em um 
quadro resumo apresentando as oportunidades e debilidades 

 

 

           

fig 6 – Marca de 1995 – design: Marcelo Rocha 
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com quatro subitens: pontos fortes, debilidades, pontos fracos e 
oportunidades.  Fazendo uma leitura destes quadros resumos 
de cada um destes APLs pesquisados, pode-se constatar que o 
design é tido como uma “debilidade”.   Considerando que três 
estados (Pará, Paraíba e Rio de janeiro) possuem escolas e 
profissionais de design e principalmente as cidades de Campina 
Grande e Rio de Janeiro possuem Universidades consideradas 
de referência nacional e internacional na área do design de 
produto e gráfico, leva-se a refletir o porque do design ser uma 
debilidade e como inseri-lo de forma sistemática e continuada 
visto que não faltam profissionais para suprir esta lacuna. 
 
ANÁLISE E DISCUSSÃO 
Este trabalho não pretende redefinir ou conceituar Design, APLs 
ou Clusters.  Partimos do pressuposto que estes conceitos já 
estão definidos e não precisam de novas abordagens. Também 
não pretendemos questionar as atividades dos diversos tipos de 
Centros e Programas de Design existente em diversos países, 
utiliza-los como fonte de pesquisa e inspiração. 
 
Neste contexto o design é considerado como o fator que agrega 
valor ao produto, mas com ações limitadas e esporádicas 
demonstradas na maioria das vezes em publicações das 
instituições que promoveram essa ação, em artigos científicos e 
em diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado que 
por serem, temporárias, tem repercussão naquele momento e 
assim não temos uma ação continuada a médio e longo prazo 
para garantir o sucesso do empreendimento e a conquista de 
mercados. Portugal e Brasil apresentam problemas semelhantes 
na venda e implantação de design como estratégia de gestão de 
design.  Experiências já realizadas, demonstram que o design 
adiciona valor com retorno financeiro do investimento realizado e 
que experiências realizadas no Brasil apontam deficiência pela 
falta de inserção do design como fator estratégico e competitivo.  
 
 
CONCLUSÃO 
O presente artigo mostrou que o design constitui-se num fator 
competitivo que agrega valor ao produto, porém, carece de 
estratégia e ser explorado pelas pequenas e médias empresas 
concentradas em clusters e que promovem o design e seus 
negócios têm mais possibilidade de conquistar mercados 
globalizados. 
 
A partir do estudo apresentado, verifica-se que é possível a 
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criação de uma estratégia para implementar e criar subsídios 
para o design visando contribuir com um produto diferenciado e 
inovador podendo também, em determinados casos, aplicar a 
iconografia da cultura regional e assim inserir o design de 
maneira sistemática e persistente em APLs e/ou Clusters. 
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RESUMO 
O presente estudo visa apresentar os resultados da investigação 
feita no Doutoramento em Design da FAUTL, intitulada: “A 
Identidade Difusa dos Materiais Metálicos – Contributos para um 
ensino holístico sobre materiais em cursos superiores de 
design”.  
 
Verificando empiricamente que alunos em cursos superiores de 
design manifestavam dificuldade em compreender o 
comportamento dos materiais, considerou-se a hipótese de a 
formação que lhes estava a ser ministrada desconsiderasse a 
complexidade despertada pelos novos materiais, e, até, a 
importância (na óptica dos designers) de tratar os materiais pelo 
valor semântico associado. Em face disto foi decidido inquirir 
uma amostra significativa de estudantes a frequentarem cursos 
de design em Portugal. Assim, entre Novembro de 2010 e Junho 
de 2011 submeteram-se inquéritos e fizeram-se testes em face 
de amostras de materiais a 263 alunos em cursos de 
licenciatura, mestrado e doutoramento em design, oriundos de 
15 escolas – um número necessário para atingir a 
representatividade do universo de estudo, considerando uma 
margem de erro de 5% e um nível de confiança de 90%. Os 
inquiridos foram submetidos a diversos testes com a finalidade 
de compreender o grau de conhecimento sobre alguns aspectos 
funcionais e de desempenho dos materiais metálicos mas, 
também, quais eram os preconceitos sobre algumas dimensões 
culturais. Os resultados indicam-nos que existe um profundo 
desconhecimento sobre as características e capacidades dos 
materiais mais inovadores, e, especificamente sobre os metais. 
O desconhecimento declarado pelos inquiridos foi de tal forma 
significativo que não se conseguiu observar neste diferenças 
estatisticamente significativas em função do ciclo de estudo dos 
inquiridos, da natureza específica dos cursos, da idade ou do 
género dos inquiridos. 
 
Os resultados alcançados são considerados de extrema 
importância no que diz respeito à necessidade de pugnar por um 
ensino mais holístico sobre materiais em cursos superiores de 
design em Portugal. 
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ENQUADRAMENTO 
No decurso da actividade docente em cursos superiores de 
design, o autor desta investigação foi reforçando a impressão de 
que os alunos de design tinham conhecimentos limitados ao 
nível das tecnologias e dos materiais mais recentes. A maioria 
dos alunos dos diversos cursos superiores de design pareciam 
manifestavam dificuldade em compreender o comportamento 
dos materiais tradicionais e, ainda mais, de perspectivar as 
potencialidades dos neo-materiais. Considera-se que a 
formação sobre materiais pode estar a reforçar uma óptica 
estritamente focada na prestação mecânica dos materiais, 
desconsiderando a complexidade despertada pelos novos 
materiais, e a importância do seu valor semântico. Os 
estudantes parecem estar a ser orientados para uma selecção 
de materiais que equaciona estritamente as exigências físico-
mecânicas, ignorando que os materiais são, também, superfícies 
de informação. Todas estas reflexões despertaram o desejo de 
elaborar um estudo que contribuísse para uma preparação mais 
holística dos designers sobre os materiais. Dada a extensão da 
tarefa e a necessidade de, em paralelo, consolidar o Estado da 
Arte sobre a imagem arquetípica das famílias de materiais, 
decidiu-se restringir a investigação ao campo dos metais. 
 

DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 
A presente investigação foi desenhada (Fig. 1) em torno de dois 
momentos metodológicos fundamentais. Um primeiro para 
contextualização teórica da temática em estudo; e um segundo 
para comprovação das acepções actuais, pelos alunos de 
design, sobre os principais materiais metálicos.  
Na primeira etapa foi utilizada maioritariamente uma 
metodologia não-intervencionista, apoiada na crítica literária, no 
estudo de casos, e em entrevistas semi-estruturadas a peritos. 
Na segunda etapa foi adoptada uma metodologia de pesquisa 
por inquéritos. Desta forma foi possível estudar e analisar 
variáveis do tipo descritivo/qualitativo e quantitativo. 
Numa fase inicial de constituição do inquérito, foi realizado um 
teste via internet a um grupo de amostra, cujo resultado permitiu 
aperfeiçoar alguns aspectos do inquérito. O inquérito foi dividido 
em duas partes: uma que apelava à caracterização dos metais 
mediante a referência à sua designação comum; e uma outra 
onde se apresentavam aos inquiridos amostras de materiais 
para qualificação/quantificação segundo determinados aspectos. 
A partir da definição das questões de investigação, foi 
seleccionada a metodologia para testar as hipóteses – assente 
sobretudo em Pesquisa por Inquérito. 

Fig. 1 – Desenho da investigação 
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QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 
Foram definidas as seguintes questões de investigação: 
1. Estarão os alunos de design a ser dotados de 

conhecimentos sobre as propriedades e aplicações dos neo-
materiais? 

2. Será possível identificar, através da imagem que os alunos 
de design têm sobre os metais mais comuns, que a 
identidade da família metálica está a mudar? 

3. Estará a percepção dos alunos de design sobre os metais a 
ser influenciada por uma “imagem de família” ultrapassada? 

4. Estará a crescente complexidade do universo material a ser 
correspondida por uma maior consciência dos estudantes de 
design sobre o aprofundamento do artificial nos materiais e 
sobre a omnipresença dos compósitos? 

 

HIPÓTESES 
As questões de investigação e a contextualização teórica 
levaram à definição das seguintes hipóteses operacionais: 
1. Quando os alunos de design são chamados a caracterizar 

amostras compósitas (com características híbridas passíveis 
de se associarem, em simultâneo, a múltiplas famílias), 
indexam-nas prevalentemente a uma única família. 

2. Os alunos de design desconhecem as propriedades e 
aplicações da maioria dos neo-materiais metálicos. 

3. As imagens mentais que os alunos de design têm sobre os 
metais e as ligas comuns, sofrem uma maior influência por 
parte da memória de uso dos materiais do que pelo 
conhecimento objectivo das suas características físicas. 

4. A avaliação sensorial feita pelos alunos de design sobre os 
materiais, nomeadamente os de aparência metálica, é 
influenciada por estereótipos culturais. 

 

DEFINIÇÃO DOS INQUIRIDOS-ALVO 
A partir dos objectivos da pesquisa, os indivíduos-alvo deste 
estudo foram definidos como: estudantes do ensino superior a 
frequentar cursos de design em Portugal no ano lectivo de 
realização do estudo (2010/2011). 
Para efeitos de cálculo sobre a dimensão da amostra aceitou-se 
uma margem de erro de 5%, um nível de confiança de 90%. 
Consequentemente apurou-se uma dimensão recomendada de 
amostragem não inferior a 263 alunos1 dado que o tamanho da 
população é de 8.6182. 
De entre trinta e sete estabelecimentos de ensino superior com 
cursos de design (existentes no ano lectivo de 2008/20092) 
seleccionaram-se dezasseis (43,2%) para integrar o estudo: 

1 Cálculo feito através da fórmula:  

 

Onde N é o tamanho da população 
(8.618), Z o valor crítico da distribuição 
normal para um nível de confiança de 
90% (Z = 1,645), e representa o erro 
amostral (e = 0,05) e o produto p.(1-p) 
é a variância amostral esperada (S2) 
onde se assume p = 0,5 como valor 
mais conservador.  
 
2 Dados recolhidos pelo Centro 
Português de Design junto dos 
estabelecimentos de ensino superior 
com cursos de design em Portugal e 
apresentados em Novembro de 2009 
no Congresso e-design que se 
realizou na Culturgest em Lisboa. 
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ESAD-FRESS, ESAD-IPL, ESAD-Matosinhos, ESART-IPCB, 
ESDGT-UA, ESE-UALG, EST-IPCA, ESTT-IPT, FAUTL, FBAUL, 
FBAUP, IADE, ISEC, Lusíada, Lusófona, FE-UBI. 
O critério de selecção dos estabelecimentos de ensino superior 
que constituiriam a amostra representativa da população de 
estudantes de design foi decidido em função do número total de 
alunos inscritos em 2008/20093 nas seguintes divisões 
territoriais de Portugal: Norte (33,4% de alunos inscritos, 
equivalente a 5 das 15 escolas); Centro (63,5%, equivalente a 
10 das 15 escolas); Sul e Ilhas (3,1%, equivalente a 1 escola) 
(Fig. 3). Em coerência com a lógica de representatividade 
proporcionada, o inquérito planeou-se para ser distribuído a um 
mínimo de 223 alunos de 1º ciclo (84,7% dos 263 necessários), 
37 alunos de 2º ciclo (13,9%) e 4 de 3º ciclo (1,4%) (Fig. 2). 
Com os critérios anteriormente definidos procurou-se uma 
amostra da população-alvo que fosse representativa em termos 
de número absoluto e também suficientemente distribuída pelo 
território e pelos ciclos de estudo, de forma a evitar 
enviesamentos dos resultados. 
 
IMPLEMENTAÇÃO DO INQUÉRITO 
Após um teste piloto que possibilitou afinar alguns pormenores 
do inquérito procedeu-se à implementação do inquérito durante 
o ano lectivo de 2010/2011. O inquérito contou com a 
colaboração de alunos de uma dúzia de escolas: ESAD–FRESS, 
ESAD–IPL, ESAD de Matosinhos, ESTT–IPT, FAUTL, FBAUL, 
IADE, ISEC, Lusíada, Lusófona, Universidade de Aveiro e 
Universidade de Évora (Fig. 4).  
Obtiveram-se 287 questionários válidos: 228 de alunos do 1º 
ciclo; 54 do 2º ciclo; e 5 do 3º ciclo – este número de respostas 
ultrapassou globalmente o número de inquéritos mínimos para a 
representatividade da amostra (263) e superou, em todos os 
ciclos de estudos, o número mínimo necessário. 
 

TRATAMENTO DOS DADOS 
Todas as análises (exploratórias e estatísticas) foram 
implementadas utilizando o software estatístico SPSS 18.0 
As relações entre duas variáveis qualitativas foram avaliadas 
utilizando testes de Qui-quadrado (χ2). Nas situações em que o 
pressuposto de que não deve haver mais do que 20,0% das 
células com frequências esperadas inferiores a 5 usou-se o teste 
χ2 com simulação de Monte-Carlo. O teste Binomial foi aplicado 
nas situações em que se comparam duas proporções (escolhido 
vs não escolhido). Para variáveis dependentes de tipo ordinal 

Fig. 4 – Distribuição dos inquiridos por 
estabelecimentos de ensino 

 
 
  

Fig. 3 – Distribuição da amostragem 
por zonas do território nacional 

 
 

Fig. 2 – Distribuição da amostra por 
ciclos académicos 
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recorreu-se aos testes de Mann-Whitney para comparar dois 
grupos ou duas amostras. O teste t de Student, para amostras 
independentes, foi aplicado nas situações em que se pretendeu 
comparar duas amostras independentes, sendo a variável 
dependente do tipo quantitativo. Para aceitar ou rejeitar a 
hipótese nula (hipótese de igualdade) usou-se como referência 
um nível de significância (α) ≤ 0,05. 
 
CARACTERIZAÇÃO DOS INQUIRIDOS 
Os alunos que colaboraram na investigação distribuíram-se por 
género na percentagem de 54,4% pertencentes ao sexo 
feminino, e os restantes 45,6% sexo masculino (Fig. 5).  
A média de idades dos inquiridos foi de 23,6 anos – desvio 
padrão (dp) = 6,0 anos. 
No que se refere às áreas de estudo, trata-se de uma amostra 
predominantemente constituída por alunos de Design Gráfico / 
Comunicação (61,7%) e de Design Industrial (18,8%) (Fig. 6). A 
predominância de inquiridos em cursos de Design Gráfico / 
Comunicação é consistente com a percentagem de alunos a 
frequentar esses cursos, em comparação com os dos restantes. 
Relativamente à distribuição por anos de inscrição observamos 
que a maioria dos inquiridos está a frequentar primeiros anos 
dos diversos ciclos de estudo (48,8%).. 
 
RESULTADOS 
 
GRAU DE CONHECIMENTO DOS METAIS 
NOMEADOS 
METAIS MAIS COMUNS NO QUOTIDIANO 
Em relação aos tipos de metais com que os inquiridos mais 
contactam no quotidiano, destacam-se o Alumínio (85,4%), o 
Ferro (71,8%) e o Aço inoxidável (63,8%) (Fig. 7). 
Não se encontraram diferenças estatisticamente significativas 
em função do grau académico mas sim quando se cruzou o 
Género com os metais declarados como mais frequentes no 
quotidiano. 
 
CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS COMPÓSITOS 
Verificou-se uma muito elevada concordância dos inquiridos em 
relação à associação a uma única família de materiais para a 
maior parte das amostras compósitas disponibilizadas (Fig. 8). 
Do cruzamento entre as respostas dos inquiridos e a efectiva 
constituição das amostras observa-se que para as amostras que 
apresentavam características físicas (peso, som, temperatura, 
rigidez/flexibilidade, etc.) concordantes com a tradição da família 

Fig. 6 – Distribuição dos inquiridos por área 
de estudo de design 

 
 
 
 

Fig. 5 – Distribuição dos inquiridos por 
género

 

 

Fig. 7 – Metais mais frequentes no 
quotidiano 
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metálica elas foram correctamente associadas a esta. Quando 
os inquiridos detectaram fortes inconsistências entre as 
características das amostras e o esperado para a família 
metálica, mas coerentes com outras famílias conhecidas, 
associaram-nas a essas outras famílias com razoável grau de 
certeza. Quando os inquiridos detectaram a não coerência das 
propriedades das amostras em relação à família metálica, mas 
também não foram capazes de as ligar com consistência a 
outras famílias, diminui grandemente o grau de certeza obtido 
pela média das respostas. 
Considerando a totalidade dos dados recolhidos e a 
correspondente análise estatística verifica-se que é verdadeira a 
1ª hipótese operacional da investigação: os alunos de cursos 
superiores de design em Portugal, quando chamados a 
caracterizar amostras compósitas, persistem na associação 
destas a apenas uma única família. E fazem-no mesmo 
quando é óbvia a natureza híbrida do material compósito. A 
exigência de desambiguação revelada pelos dados atrás 
descritos é um sintoma de incapacidade na gestão e 
referenciação da complexidade material actual. 
 

GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE METAIS INOVADORES 
Relativamente ao conhecimento que os inquiridos declaram ter 
sobre as propriedades dos materiais metálicos elencados 
destaca-se o reduzido grau de conhecimento. Os metais de que 
declaram conhecer melhor as propriedades são as Ligas leves 
(Média ( x ) = 0,95) ficando no pólo oposto a Espuma metálica 
( x  = 0,23) (Fig. 9). O grau de concordância relativamente ao 
desconhecimento das Espumas metálicas é o mais elevado 
dentro das propriedades dos metais (dp = 0,468) 
À semelhança do conhecimento das propriedades dos metais 
elencados, o grau de conhecimento dos inquiridos relativamente 
às aplicações é também bastante reduzido.  
Quando se compara o grau de conhecimento das propriedades 
e das aplicações dos metais em função do nível de ensino 
constata-se que não existem diferenças estatisticamente 
significativas a assinalar. Atesta-se assim que os alunos de 
design não estão a integrar, em nenhum dos seus ciclos de 
estudo, conhecimento sobre as propriedades e aplicações dos 
metais inovadores. 
Face a isto pode-se afirmar que a 2ª hipótese operacional 
enunciada se revela verdadeira: os alunos de cursos 
superiores de design em Portugal desconhecem as 
propriedades e aplicações da maioria dos neo-materiais, 
nomeadamente dos metálicos. 

Fig. 8 – Prevalência de associações 
das amostras compósitas a famílias de 
materiais. Códigos da figura: 01 - Estanho 
laminado; 02 - Madeira com folha de ouro; 
03 - Polietileno com relevos; 05 - 
Sanduíche de alumínio canelado; 07 - 
Compósito Tetrapak; 08 - Alumínio 
sinterizado; 11 - Ferro lacado em cinza 
alumínio; 12 - EPVC lacado em cinza 
alumínio; 13 - Termolaminado; 15 - Aço 
inoxidável. 

 

 

Fig. 9 – Imagem de Espuma de Alumínio 
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CONCLUSÕES 
Da análise dos resultados do inquérito submetido a alunos de 
design conclui-se que existe um profundo desconhecimento das 
características e potencialidades dos materiais metálicos mais 
inovadores. Este desconhecimento é transversal aos inquiridos, 
independentemente do ciclo de estudo que frequentam, da 
natureza do curso ou da idade e sexo dos inquiridos.  
Verificou-se, como esperado, que estes metais menos 
conhecidos (p. ex. espumas metálicas e alumínio sinterizado – 
Fig. 10) foram alvo de uma caracterização notoriamente 
diferente do padrão expectável para a família metálica e que, 
portanto, não são reconhecidos pela maioria como metais. 
Em relação ao pedido de associação de amostras de materiais 
compósitos a possíveis famílias de materiais, verificou-se que 
uma percentagem muitíssimo elevada dos inquiridos indexou as 
amostras a apenas uma das famílias de materiais possíveis. 
Esta tendência em forçar a catalogação a apenas uma família 
releva uma resistência em abandonar modelos de classificação 
“clássicos” e uma compulsão à desambiguação. 
Da análise das diversas respostas dadas emerge uma notória 
diferença entre a imagem dos metais mais importantes no 
passado recente, Ferro e Aço, e os mais recentes, Alumínio 
sobretudo, mas também o Titânio. O Ferro e o Aço perpetuam 
uma associação à imagem de agressividade, dureza, 
resistência, masculinidade e a uma proporcionalidade entre peso 
e resistência; o Alumínio e o Titânio associam-se antes a leveza, 
alta-tecnologia, a um desvincular da correlação peso/resistência 
e a uma identidade masculina melhor ilustrada por uma imagem 
de velocidade do que por força. 
Apesar da identidade da família metálica estar a evoluir no 
sentido de acompanhar a realidade observável, ela não poderá 
aglutinar as atípicas características dos metais inovadores. Faria 
por isso sentido que se começassem a substituir as 
classificações por famílias de materiais, ao nível do ensino 
em cursos de design. Uma catalogação dos materiais em face 
das suas propriedades físico-mecânicas ou dos seus 
desempenhos, por exemplo, possibilitaria uma resposta mais 
consequente para a actividade de projecto do que uma 
taxionomia indexada à exclusiva natureza-material. Todavia, isto 
não poderia ser feito sem a consciência de que o consumidor 
continuará a decifrar os materiais também em face das 
identidades consolidadas ao longo do tempo e que, portanto, 
adopta lentamente novas realidades, e, mais lentamente ainda, 
modifica as existentes. 
 

Fig. 10 – Imagem de amostra de Alumínio 
Sinterizado 
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APRECIAÇÃO DOS RESULTADOS 
Sendo o objectivo último desta investigação o de contribuir para 
um ensino mais holístico sobre materiais em cursos de design 
importa concluir que a assertividade projectual dos alunos de 
design, futuros profissionais, acha-se constrangida pela 
deficitária compreensão do “possível-material” presente – algo 
que é resultado de uma resistência cultural imputável à 
sociedade, mas que pode e deve ser contrabalançado através 
da implementação de um novo paradigma no ensino da 
disciplina de materiais em cursos superiores de design. Um 
paradigma que passasse por dotar os alunos de mais 
informação sobre o potencial de cada material específico em 
face de categorias funcionais e culturais (por exemplo: 
transparência, peso, resistência à temperatura, ecológico, etc.) 
e, paralelamente por lhes dar informação sobre o valor 
semântico de cada material. Cremos, pois, que faz sentido que 
se modifique o ensino de materiais a alunos de design através 
de uma catalogação baseada em desempenhos ou em 
propriedades físico-mecânicas particulares. Isso possibilitaria 
uma resposta mais consequente para a actividade de projecto, 
do que o perpetuar de taxionomias indexadas à exclusiva 
natureza-material – que acarretam preconceitos prejudiciais ao 
abarcar da complexidade actual. 
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RESUMO 
O presente trabalho utiliza o universo dos brinquedos de Miriti 
(na sua prática construtiva através de recursos e processos 
manuais) como campo de decifração de conceitos de tradição e 
artesanato. Pretende-se, por via deste contexto, compreender e 
interpretar o aparente paradoxo da autenticidade associada à 
tradição face à modernidade introduzida pelo universo 
contemporâneo de produção massificada, mediatizada e 
globalizada.  
Esse “saber fazer” resulta em objetos muito contidos e tangíveis, 
enquanto outras práticas culturais possuem uma natureza muito 
volátil e imaterial em sua caracterização. Os brinquedos de 
Miriti, por sua concretude são objetos palpáveis, produzidos 
segundo processos que envolvem rituais estritamente manuais, 
ancestralmente, por si só, reveladores, permitindo assim, 
estudos, especialmente aos vinculados à imaterialidade e 
identidade cultural e averiguação da autoridade que tem sobre o 
assunto. 
Para tal, realiza-se amplo levantamento fotográfico para registro 
dos temas e formatos que transitam no universo dos brinquedos 
de Miriti – produção espontânea nos polos produtivos de 
Abaetetuba - Pará - Brasil e a produção onde houve 
interferência do design, com atenção à cartografia dos símbolos 
e significados, identificando as transformações ocorridas nesse 
período, confrontando com o conceito de autenticidade. 
Paralelamente, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas 
aos produtores e consumidores desses brinquedos que 
subsidiam a análise em curso. 
Como resultado, prevê-se o ensaio da possibilidade de 
extrapolação das conclusões partindo do universo dos 
brinquedos de miriti como objeto de estudo, para verificar se os 
contributos retirados deste estudo sejam passíveis de aplicação 
em contextos análogos ou mais vastos. 
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MIRITI: A MATÉRIA-PRIMA DO OFÍCIO 
Mauritia Flexuosa, o vulgar  “Miritizeiro”, “Buriti”, “Miriti”, “Muriti”, 
“Muritim” e “Muruti” provêm do tupi mburi’ti. Dela tudo se 
aproveita. Do caule tenro tira o refresco. Esse refresco 
fermentado vira vinho. Ainda desse caule novo saem o palmito, 
a fécula, e uma madeira leve, de textura macia que é a matéria-
prima da produção dos brinquedos de Miriti. As talas viram 
paneiros, matapis, tipitis e cestos. As folhas, brotos ou grelos 
dão a envira, fibra que tece maqueiras (redes artesanais), 
tapetes e bolsas. Seus frutos redondos ovalados recobertos de 
escamas triangulares castanho-avermelhadas possuem a polpa 
amarelada, são fontes de vitaminas e usualmente consumidos, 
com farinha de mandioca e açúcar. Fornecem óleo comestível, 
que também é empregado em curtumes para acetinar e 
envernizar couro. Dos frutos ainda se retira pigmento para pintar 
brinquedos e representações artísticas. As sementes e fibras 
associadas a resinas são utilizadas na confecção de biojóias. Na 
Universidade Federal do Pará a fibra de Miriti tem sido testada 
como material base na construção de maquetes. A coleta dos 
galhos, frutos e talas da palmeira de Miriti, de janeiro a julho, 
período de entressafra do Açaí é a terceira atividade de 
subsistência na região de Abaetetuba, município do Pará, Brasil.  

       

O BRINQUEDO DE MIRITI 
A origem do brinquedo de Miriti não é precisa. Fala-se que 
surgiu há muitos anos pela criatividade das crianças ribeirinhas 
que sem ter com o que brincar fingiam dar vida a formas 
inventadas com o miolo do Miriti que sobrava da atividade de 
produção das cestarias largados na beira dos rios, mas ninguém 
sabe ao certo quando isso começou. Dizem alguns, que há mais 
de duzentos anos. Aos poucos, os adultos perceberam que 
havia mercado e passaram a produzi-las para venda. As peças 
reproduzem formas variadas, como cobras, onças, pombinhas, 
soca-socas, barcos, araras, jacarés, tatus, pacas, utensílios 
domésticos utilizados pelos ribeirinhos, entre outros.     
É uma atividade ecológica. Há algumas décadas recolhiam 
material de descarte dos produtores de utensílios jogado nas 
margens dos rios, para apodrecer. Hoje, têm que compra-lo 
porque os produtores de cestos, percebendo a aplicação do 
material, o recolhem e vendem para os artesãos dos 
brinquedos.  
 
 
 

fig 2 – artesão finalizando uma peça de 
brinquedo de Miriti 

fig 1 – Mauritia flexuosa – Palmeira de Miriti 
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AS NARRATIVAS SUBJACENTES À 
PRODUÇÃO 
Com o tempo, a tradição dos brinquedos agregou a fé e o que 
era criado para brincadeira infantil incorporou símbolos do Círio 
de Nazaré1. Transformaram-se em ornatos envergados durante 
os cortejos religiosos e nos ambientes profanos da festa. 
Representam o ribeirinho, seu cotidiano simbólico, e ganham 
relevância nesse universo de signos, tal como a corda da 
procissão2, as oferendas de cera3, o arraial e a gastronomia.  
 
  
 

No calendário da festividade de Nazaré, acontece a Feira do 
brinquedo de Miriti, onde os artesãos de Abaetetuba expõe a 
produção anual e realizam negócios em larga escala. É o maior 
evento de venda desses artefatos. 
No mês de maio, acontece também, em Abaetetuba, o Miriti 
Fest, que reúne cerca de 120 produtores integrantes da 
Associação dos Artesãos de Brinquedos e Artesanato de Miriti 
de Abaetetuba (ASAMAB) em stands para exposição, 
divulgação da atividade e venda dos produtos artesanais feitos a 
partir da matéria-prima do Miriti. 
A temática religiosa nitidamente predomina, mas existem outras, 
sempre referentes ao universo da identidade cultural da região,  
como os barcos4, brinquedos, jogos, réplicas de situações 
cotidianas (ofícios, diversão), pessoas, elementos da fauna e da 
flora, e recentemente, objetos de decoração como molduras de 
quadros e espelhos, bijuterias e mobiliário. Por meio da 

                                                        
1 Festa religiosa que ocorre no segundo domingo de outubro em Belém, Pará, 
Brasil, que reúne em procissões cerca de quase dois milhões de pessoas em 
torno ao culto da N. Senhora de Nazaré. 
2 Extensa corda de aniagem que é utilizada pelos promesseiros como contenção 
em torno a berlinda que conduz a imagem da santa. 
3 Réplicas de parafina que os romeiros depositam no carro dos milagres durante 
a procissão para agradecer graças alcançadas 
4 Meio de transporte mais comum na região, para o deslocamento pessoas e 
produção ( agrícola e pecuária). 

fig 3 –  Reprodução, em Miriti, da procissão do 
Círio de Nazaré, com a Berlinda da Santa, a corda 
e os romeiros/promesseiros 
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produção de Miriti é possível perceber narrativas visuais 
eloquentes da realidade cultural da qual emergem os artefatos. 
Quer pela forma de produzi-los, quer pelos materiais utilizados 
no acabamento das peças independentemente da temática 
adotada pelo artesão que a produz. 
São essas narrativas que procuramos nesta investigação como 
meio de ter acesso aos sentidos e significados culturais e sociais 
que nelas se revelam. O miriti se constitui desta forma como um 
instrumento heurístico de discussão da sociedade e da cultura, 
na sua interpenetração entre a tradição e a modernidade.  

 
TRILHAS METODOLÓGICAS  
A primeira fase desta investigação foi bibliográfica e documental 
e teve por objetivo contextualizar a cadeia produtiva do 
brinquedo de Miriti em Abaetetuba, Pará, em relação às 
interfaces antropológicas e sociológicas. Adotou-se a  
abordagem fenomenológica na  busca de esclarecer a 
problematização, argumentar o sentido da valorização 
patrimonial perante o processo de globalização, discutir o dilema 
de cultura local global, as questões simbólicas, os paradigmas 
de consumo, e interpretar o universo de estudo argumentando a 
relação de representações sociais simbólicas de uma 
necessidade social da reafirmação de identidade.  
Na fase atual, após a realização do levantamento etnográfico no 
campo por meio de observação direta e aplicação de entrevistas 
semiestruturadas, tenta-se observar essas primeiras abordagens 
naquilo que elas oferecem de problematização e ensaiar a 
compatibilidade desta problematização com contextos mais 
específicos.  
Foram aplicadas sessenta entrevistas, sendo trinta a produtores 
de brinquedos de Miriti membros da Cooperativa de artesãos 
(composta por cento e vinte membros, ou seja, amostra de 25%) 
e trinta a pessoas que conformam uma representação da 
diversidade do perfil dos consumidores e simpatizantes desses 
produtos. Incialmente havia pensado em uma amostragem maior 
de cada um desses grupos, mas no decorrer das entrevistas, 
percebi a saturação nas respostas, ocorrendo frequentemente 
repetição de justificativas, motivo pelo qual, após debate com 
meu orientador, decidimos parar as entrevistas no quantitativo 
acima exposto. 
Realiza-se agora a transcrição das gravações (em processo) e a 
análise de conteúdo, com vista a caracterizar as principais 
dimensões do objeto emergentes do quadro teórico, sem nunca 
perder de vista novas categorias que resultam da observação 
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empírica. Desta forma procura-se identificar e caracterizar, numa 
primeira fase, a configuração do campo5 da produção, 
comercialização e consumo do brinquedo de Miriti e 
compreender e interpretar, numa segunda fase, os significados 
sociais e culturais que nele se produzem e reproduzem, 
enquanto reflexo de relações de poder, enquanto praticas 
carregadas de sentidos, que se constroem no processo 
complexo de interação entre agentes em contextos específicos, 
entre a tradição e a modernidade. 
Da análise do contexto evidencia-se desde logo o universo 
miscigenado da Amazônia e percebe-se a estratégia 
desencadeada face à globalização e seus processos de relação 
com o local, que aqui procuraremos analisar em detalhe, no 
sentido de compreender as dinâmicas geradas por essas 
influencias, o modo como chegam e são incorporadas e até que 
ponto isto ocorre em relação à legitimidade de se afirmar que 
determinado tipo de produto é mais autentico do que outro, por 
exemplo.  
Procura-se assim, numa logica global, multidimensional e 
integrada no sentido de unificada, que passarei a designar por 
ecossistema cultural e social, observar esse ecossistema 
cultural e social primitivo da produção artesanal em 
Abaetetuba/Pará e a sua dialética e estratégias criadas para 
enfrentar os paradoxos resultantes dos modelos sociais, 
culturais e econômicos, que lhe são estranhos e impostos pela 
globalização e massificação da produção crescente: a questão 
da autenticidade da tradição por oposição à ideia de 
contaminação externa, seja via televisão, seja via internet, seja 
via processos culturais globalizantes e hegemônicos.  
A partir do resultado das entrevistas evidencia-se a necessidade 
de conferir a questão da originalidade, e perceber até que ponto 
essa espécie de produto original ou configuração faz ou não 
mais sentido do que outros resultantes das referências externas 
apropriadas pela dinâmica social na cadeia produtiva; de 
observar a argumentação e a contra argumentação dos 
entrevistados, suas práticas e o seu discurso de preservação da 
identidade cultural local.  
 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Percebe-se, nas falas colhidas, o dilema entre a necessidade de 
valorizar determinado tipo de referências advindas do 
ecossistema cultural original de forma transparente, 
notadamente as relacionadas à identidade cultural local e a 

                                                        
5 No sentido em que Pierre Bourdieu fala em campos simbólicos. 

fig 4 – Canoas de Miriti expostas na Mitifest 
2013 
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dúvida em que medida a sua hibridização com outras fontes de 
influências globais não é paradoxalmente a garantia de sua 
própria saúde e longevidade.   
Na fala dos artesãos é unânime a identificação, por exemplo, da 
apropriação de novos materiais de acabamento e novas 
tecnologias, mas todos identificam esse registro a algo positivo 
que qualifica o resultado e não como alguma coisa que desvirtue 
a tradição daquela prática centenária. 
Neste contexto, indaga-se a forma de negociação desses dois 
paradigmas (autenticidade versus resistência à globalização) em 
torno deste objeto de estudo, posta como hipótese de pesquisa 
e que vem sendo fortalecida pelas entrevistas onde se percebe 
que os produtores têm essa consciência sobre vários tipos de 
influências ocorreram nesse processo de transformação e 
naquilo que se modificam continuamente.  
Ouvindo os consumidores destes artefatos eles identificam que 
a forma como se podem sentir os brinquedos do modo como são 
feitos atualmente e considerando as influências mais banais, 
conferem às pessoas que não têm conhecimento anterior sobre 
esses brinquedos uma experiência que não é menos autêntica 
do que as pessoas que há um século tinham quando na 
presença desses objetos considerando a forma como eles eram 
produzidos antes. Os consumidores entrevistados relatam a 
interação com os brinquedos referindo a autenticidade como 
experiência única e atemporal que lhes cativa pelas formas e 
formatos. 
A análise sobre a trajetória, o desenvolvimento histórico dos 
brinquedos, os materiais, as formas, os pigmentos, as pinturas, 
os processos e como esses brinquedos têm se transformado ao 
longo do tempo, vem permitindo identificar os diferentes tipos de 
alterações sofridas e expõem as questões de hibridização e 
sincretismo, de autenticidade, e a ideia de contexto (econômico, 
social, da globalização, e em que medida tudo isso são fatores 
que têm contribuído para esses processos de transformação). 
Na fase da observação, a coleta feita dos diferentes exemplares 
de brinquedos desde sua gênese até hoje para identificar quais 
foram os momentos críticos de transformação das formas, dos 
materiais, das pinturas, das abordagens, etc. permite a 
elaboração de uma análise cronológica que tem se mostrado 
reveladora sobre um conjunto de parâmetros.  Tais parâmetros 
estabelecem campos para basear os padrões da análise em 
processo. Essa análise permitirá identificar quais os padrões e 
desvios ocorridos, qual a essência dos brinquedos e de que 
maneira o design pode vir, ou não, ser uma ferramenta que 
promova um melhor entendimento desses objetos. Não se trata 
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em julgar se é certo ou errado, bom ou mau, mas de perceber as 
alterações considerando que esses momentos críticos de 
transformação decorrem das mutações contextuais do 
ecossistema sociocultural. 
Ao nível dos resultados esperados, esta pesquisa procurará 
ainda identificar quais os valores simbólicos que os brinquedos 
representam e porque os brinquedos de Miriti exercem certo 
fascínio que colabora para reunir tanta gente no círio de Nazaré, 
em torno de um evento de celebração. Que valores é que estão 
aí por trás? Qual a razão dessa atratividade que exercem? Da 
carga simbólica agregada, pretende-se evidenciar quais os 
valores associados - pagãos, religiosos, culturais, econômicos 
ou até políticos. Esses elementos da simbologia agregados ao 
brinquedo são as diferentes perspectivas através das quais, se 
pode olhar para os brinquedos de uma forma mais analítica que 
não apenas a cronológica, entrando pelo universo das narrativas 
que interessam decifrar. 
Além da trajetória de desenvolvimento histórico, a análise 
simbólica dos valores associados, tendo os brinquedos sido 
classificados por categorias, evidenciados os temas associados 
aos brinquedos, como os barcos eram representados antes e 
agora, por exemplo; se há temáticas que se mantêm, se existem 
algumas que foram abandonadas, e que hoje aparecem 
desconectadas de qualquer narrativa histórica, e todas as 
influências. O que extrapola o contexto específico, com as 
representações de temas do universo midiático e de consumo 
global, por exemplo. 
Buscar identificar qual a relação das representações com a 
mudança contextual e a autenticidade desses brinquedos. Não 
se trata apenas do que é mais ou menos autêntico, mas sim 
preservação daquilo que o brinquedo de miriti é como veículo 
para dá-lo a conhecer através da experiência e da manufatura, 
da herança cultural local. Um veículo para a preservação e 
disseminação da diversidade cultural, daquilo que lhe é 
específico e provavelmente não replicável noutro contexto 
porque decorre de todo um conjunto de elementos únicos, mas 
que foram agregados pela dinâmica social. 
Por isso, essa investigação centra a discussão no brinquedo 
como veículo para a preservação cultural local, mas também, a 
disseminação daquilo que é específico daquela localidade, como 
como fator de resistência e fortalecimento identitário cultural. 
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RESUMO 
A cor é uma característica visual dos objetos e espaços que nos 
rodeiam e, neste sentido, uma variável constante na prática de 
design nomeadamente no design têxtil. 
 
Com o progresso da ciência e tecnologia emergiram novos 
materiais com propriedades intrínsecas apelidadas de 
inteligentes, isto é, de sentirem e reagirem a estímulos e dos 
quais são exemplo os materiais de mudança de cor. 
 
No domínio dos têxteis inteligentes, o termocromismo, tem sido 
objeto de estudo e experimentação por vários designers. O seu 
desenvolvimento, longe de esgotar as possibilidades de 
aplicação, tem proporcionado novas questões e aberto novos 
campos de investigação. 
 
Se por um lado novos desafios se colocam relativamente à 
experiência do utilizador/fruidor, também novas questões se 
apresentam na aquisição de conhecimento e desenvolvimento 
de competências dos designers, de forma a explorar vantagens 
e possibilidades de integração destes materiais em interfaces de 
alta performance e/ou valor acrescentado. 
 
No presente trabalho pretende-se analisar projetos de 
investigação em design têxtil e vestuário, cujo foco incida no 
estudo de aplicação de pigmentos termocromáticos. A seleção 
dos casos apresentados prende-se com a sua relevância no 
desenvolvimento desta área, de forma a estudar percursos 
traçados e salientar oportunidades encontradas para o 
desenvolvimento da presente investigação em materiais 
inteligentes aplicados ao design têxtil. 
 
Filtros de luz dinâmica é o conceito subjacente a esta 
investigação, que visa explorar a variação de fração de luz 
incidente que atravessa uma estrutura têxtil inteligente – 
transmitância – em parâmetros de cor e intensidade de luz. 
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INTRODUÇÃO 
O domínio dos têxteis está a enfrentar um impacto crescente do 
progresso científico e tecnológico das últimas décadas, em 
particular na emergência dos têxteis inteligentes. Estes, 
definidos pela sua capacidade de sentir e responder a estímulos 
mecânicos, térmicos, químicos, eléctricos, magnéticos, entre 
outros (Tao, 2001), têm sido desenvolvidos ao nível da fibra, 
revestimentos aplicados, integração de fios ou dispositivos 
eletrónicos (Clevertex, 2005).  
 
Com aplicações em diferentes áreas como biomédica, militar, 
construção, etc. os têxteis inteligentes acrescentam também 
novas desafios na prática de design (Baurley, 2004). 
Impulsionados pela possibilidade de integração de 
comportamentos dinâmicos em interfaces que usualmente 
apresentam uma funcionalidade passiva, introduzem os têxteis a 
um nível de interação e transmutação (Cabral & Cabral, 2012), 
“incorporando um futuro de interpretação e uso” para o 
utilizador/fruidor (Vallgårda & Tomas, 2010). 
 
O Homem interage com a cor desde tempos remotos e em todos 
os pontos geográficos, tendo vindo a ser aplicada com diversos 
propósitos como estéticos, de comunicação, identificação e 
simbolismo (Nassau, 1998). 
 
A percepção cromática humana depende da natureza do olho 
humano, interpretação do cérebro, fonte de luz e propriedades 
ópticas das substâncias (Xin, 2006). Quando a luz incide num 
objecto, a sua cor é refletida e todas as outras cores do espectro 
de luz são absorvidas. No caso dos materiais inteligentes de 
mudança de cor, um estímulo afecta a reflectividade espectral 
da substância e é possível observar uma mudança de cor. 
 
O termocromismo é o fenómeno associado à alteração 
reversível das propriedades ópticas das substâncias quando o 
estímulo que despoleta esta transformação é a temperatura. Os 
principais tipos de sistemas TC englobam partículas micro-
encapsuladas de cristais líquidos, cuja alteração da cor advém 
de uma alteração física da orientação dos cristais, ou de 
corantes na forma leuco que envolvem uma alteração química 
do arranjo molecular das partículas (Addington & Schodek, 
2005)  
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Estes materiais são adequados para aplicações têxteis sob 
forma de pigmentos ou corantes, sendo o processo de aplicação 
mais comum a estamparia. Encontram-se disponíveis em 
diversas cores e temperaturas de variação pré-definidas.  
 
O comportamento ativo dos pigmentos TC,  baseia-se num 
efeito de desvanecimento acima da temperatura de variação, 
sendo que abaixo retorna à cor inicial. É também possível 
combinar os pigmentos TC com pigmentos convencionais (de 
acordo com o ligante definido). Neste caso o efeito da variação 
térmica alcança diversas possibilidades no desempenho de 
mudança de cor.  
 

APLICAÇÕES DE TC 
O acesso a produtos com comportamento de mudança de cor 
data das décadas de 70 e 80. Pode-se enumerar entre outros, 
os anéis de humor, as t-shirts TC e o projeto Wall Installation de 
Sigmar Polke (Ritter, 2007). No entanto, foi a partir do século 
XXI que os pigmentos TC começaram a ser mais facilmente 
acedidos e explorados, apresentando uma crescente relevância 
na área dos têxteis. 
 
Maggie Orth, é uma artista que trabalha com têxteis electrónicos 
desde 2000. No seu trabalho com têxteis de mudança de cor 
programável, que é exemplo o Barcode Man (fig.1), Orth 
combina um circuito elétrico com fios condutores, componentes 
electrónicos e pigmentos TC para, criar padrões regulares e 
sequências geradas aleatoriamente através de um software 
(Seymour, 2010).  
 
A utilização de fios condutores é uma opção para 
ativação/aquecimento da estrutura TC, transversal a vários 
projetos. Por exemplo, Joanna Berzowska da XSLabs integra 
fios condutores no processo de realização da trama num tear 
Jacquard (XSLabs, n.d.). Já no projecto Chromiorigami de 
Codechromics, são utilizadas películas de cobre recortadas, 
posteriormente coladas no verso do tecido estampado com 
pigmentos TC e convencionais, para criar padrões de mudança 
de cor (Codedchromics, 2013). Deste modo, o posicionamento 
dos materiais condutores define e circunscreve o local onde vai 
existir mudança de cor.  
 
Diferentes alternativas na ativação/aquecimento dos têxteis TC 
foram exploradas por Linda Worbin, cuja tese de doutoramento 

fig 1 – Barcode Man, Maggie Orth. 
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incidiu no conceito de Padrões Têxteis Dinâmicos. Com o 
projeto Do Pattern (fig.2), a designer centra-se na influência de 
objetos externos para a criação de padrões dinâmicos. 
Recipientes cerâmicos com diferentes formas tridimensionais na 
base, foram desenhados de forma a que quando cheios com 
líquidos quentes, interajam com uma toalha de mesa estampada 
com pigmentos TC e convencionais. O padrão depende da ação 
do utilizador, sendo assim co-autor da expressão final do têxtil 
pela forma como (re)coloca os objectos na toalha (Worbin, 
2010).  
 
Worbin, desenvolveu também alternativas ao estímulo que 
origina a alteração de temperatura e consequente mudança de 
cor, como em Fabrication Bag. Conectando informação digital ao  
padrão têxtil, a cor da mala corresponde à 
actividade/inactividade do telemóvel a que está associada, 
mudando entre tonalidades baças e coloridas (Worbin, 2010). 
 
Outros exemplos cuja mudança de cor veicula uma informação é 
o Warning Signs de Sue Ngo & Niem Lams e o projeto TC Flu 
Mask de Marjan Kooroshnia. Warning Signs (fig.3) transmite a 
presença de níveis altos de monóxido de carbono através da 
mudança de cor numa ilustração TC em forma de pulmões ou 
coração, aplicada numa camisola (Ngo & Lams, 2010). 
Thermochromic Flu Mask é uma coleção de máscaras 
desenhadas para um alerta estética da possibilidade do 
utilizador estar com febre, ocorrendo mudança de cor devido ao 
aumento da temperatura do utilizador (Kooroshnia, 2011). 

 
O contacto corporal com o têxtil inspirou também alguns 
designers a explorar expressões cromáticas. Thermosensitive 
Swamp Stool de NunoErin é uma coleção de bancos e 
espreguiçadeiras TC com o objectivo de proporcionar uma 
experiência de gravura gestual (Quinn, 2010). No projeto Touch 
Me de Zane Berzina (fig.4), a artista pretendeu explorar a derme 
como material, sensor, órgão de contacto e meio de 
comunicação não-verbal. Um papel de parede estampado com 
pigmentos TC e convencionais, combinados com um material de 
mudança de fase de microencapsulados de fragrância, em 
interação com a pele, induz mudança de cor e libertação de 
aroma (Berzina, 2011). 
 
A possibilidade de combinação de diversos pigmentos de 
comportamento activo foi também desenvolvida por Yun Ding. 
Aqua Chameleon (fig.5) é um fato de banho estampado com 

fig 3 – Warning Signs, Sue Ngo & Niems 
Lams. 

fig 4 – Touch Me, Zane Berzina. 

fig 5 – Aqua Chameleon, Yun Ding. 

fig 2 – Do Pattern, Linda Worbin. 
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pigmentos TC, foto e hidrocromáticos, que muda de cor e varia 
entre um padrão geométrico e decorativo quando exposto a 
diferentes temperaturas, radiação UV ou água (Collet, 2007).  
 

DISCUSSÃO 
Os projetos apresentados abordam diversas perspetivas 
conceptuais e técnicas para explorar o comportamento de 
pigmentos TC nos têxteis. Apresentando-se simultaneamente 
como uma estrutura física e um sistema de interação(ões), os 
exemplos analisados partilham questões como o que estimula a 
mudança de cor, soluções para indução de energia térmica, bem 
como onde acontece e que expressão(ões). 
 
Apesar das inúmeras possibilidades cromáticas, de acordo com 
as propriedades intrínsecas dos pigmentos supracitados, os 
projetos analisados focam maioritariamente a mudança de cor 
em si em detrimento da obtenção de relações de cor definidas. É 
essencial o designer conhecer os materiais e o seu 
comportamento, contudo é também fulcral para o mercado têxtil, 
onde a cor ocupa uma posição de destaque, que se 
desenvolvam processos sistematizados de elaboração de pastas 
para obtenção de relações de cores definidas. 

 
O desenvolvimento do design de têxteis inteligentes salienta 
também questões como: O que é que a performance de 
mudança de cor pode informar, transformar ou conduzir? E 
como é que a cor pode ser trabalhada como um material de 
design? Nesta investigação pretendemos que a mudança de cor 
seja veiculo para conseguir uma performance dinâmica num 
elemento usualmente estático – a luz artificial. Para alterar a luz  
ambiente, normalmente são aplicadas diversas lâmpadas ou 
dimmers que regulam a intensidade de luz. Direcionar esta 
performance para um interface que desenhe transformações 
lumínicas sem agir sobre a fonte de luz, é o conceito inerente ao 
desenvolvimento da investigação. Pretende-se assim, explorar a 
capacidade de estruturas têxteis TC transformarem a luz 
incidente que as atravessa – transmitância – em luminosidades 
com parâmetros distintos de cor e intensidade. 
 

SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS 
EXPERIMENTAIS 
Numa primeira fase,  pretendeu-se estudar o comportamento 
dos TC através do conceito de Filtros de Luz Dinâmica. Foram 
desenvolvidas amostras estampadas com pigmentos TC e 

fig 6 – Amostras TC, com metade inferior 
aquecidas a temperatura superior a 27ºC. 
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convencionais com diferentes processos de estamparia (fig.6) e, 
posteriormente, realizada uma medição da transmitância das 
amostras abaixo e acima da temperatura de variação dos 
pigmentos TC aplicados (27ºC). Os resultados indicam que: a 
cor da amostra altera a intensidade de luz que passa através 
dela; a intensidade de luz transmitida é superior quando a 
temperatura está acima da temperatura de variação do pigmento 
TC; e, diferentes processos de estamparia com pigmentos TC e 
convencionais para as mesmas cores, apresentam diferentes 
intensidades de transmitância (Cabral & Souto, 2012b). 
 
Tendo como objetivo elaborar receitas de pastas e estampagem 
com pigmentos TC e convencionais, com relações de cor pré-
definidas, foi realizado um estudo na área da colorimetria. Sendo 
uma percepção visual, a cor depende do observador, fonte de 
luz e propriedades das substâncias, como já foi referido. Neste 
sentido, para um exame e controlo assertivo, tornou-se crucial 
uma avaliação quantitativa da cor.  
 
Posteriormente, o processo desenvolvido consistiu na 
elaboração diversas amostras variando a concentração de azul 
e magenta com os pigmentos TC e convencionais (fig.7). As 
amostras foram medidas num espectrofotómetro e uma base de 
dados foi realizada. Uma nova amostra padrão foi estampada 
com uma pasta que combinou pigmentos TC azul e magenta, 
procedendo-se à sua medição no espectrofotómetro. De 
seguida, foram formuladas de duas receitas para obtenção de 
relação máxima de semelhança óptica entre as novas amostras 
em relação à amostra padrão. As pastas combinaram: amostra 
a) TC magenta e pigmento convencional azul; amostra b) TC 
azul e pigmento convencional magenta. Novas amostras foram 
estampadas com as receitas formuladas (fig.8), medidas e 
comparadas em parâmetros de reflectância espectral e 
transmitância. Os resultados obtidos  indicam que as três 
amostras desenvolvidas apresentam cores semelhantes abaixo 
da temperatura de variação do pigmento TC aplicado. A maior 
diferença percentual de intensidade de transmitância, abaixo e 
acima da temperatura de variação, foi obtida pela amostra que 
combina dois pigmentos TC. Os resultados da abordagem e 
processos desenvolvidos enfatizam a capacidade de estruturas 
têxteis com TC estenderem luz monocromática para um 
ambiente de propagação de cores (Cabral & Souto, 2012a). 
 
Para o desenvolvimento de relações de cores diferentes para 
semelhantes acima da temperatura de variação, foi desenvolvido 

fig 8 – Amostras TC, com metade inferior 
aquecidas a temperatura superior a 27ºC. 

fig 7 – Amostras de concentração com 
pigmentos TC (direita) e convencionais 
(esquerda), azul e magenta. 
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um processo distinto. Inicialmente foi realizada uma grelha de 
amostras estampadas, com as possibilidades de combinação de 
cores dos pigmentos manuseados (fig.9). Após seleção de uma 
cor do pigmento convencional a aplicar para o prosseguimento 
do processo, foi realizada uma segunda grelha de amostras com 
um estudo de concentrações (fig.10). Posteriormente uma 
terceira grelha de amostras estudou o efeito da variação da 
concentração de pigmento TC e ligante na cor final de cada 
amostra, quando a concentração de pigmento convencional é 
constante (fig.11). Com os resultados obtidos, foram 
desenvolvidas três amostras com o desempenho cromático 
pretendido (fig.12) – de cores diferentes para semelhantes – e, 
consequente medição de reflectância espectral, diferença 
CieLab e transmitância. Os resultados alcançados indicam que 
para a elaboração de combinações de cores de diferentes para 
semelhantes, a cor e concentração do pigmento convencional 
são parâmetros independentes, sendo os parâmetros variáveis a 
cor do pigmentos TC e respectiva concentração deste 
relativamente ao ligante. A transmitância obtida nas amostras 
desenvolvidas alcançou valores diferentes entre si, abaixo da 
temperatura de variação e semelhantes acima. O  
desenvolvimento de estruturas têxteis que variam de cores 
diferentes para semelhantes, traduzem um potencial no 
desenvolvimento de interfaces com performance de filtro de luz 
dinâmica de intensidades múltiplas para homogénea (Cabral & 
Souto, 2013). 
 

CONCLUSÃO 
Com a perspectiva de uma nova geração de produtos têxteis, a 
atenção dirigida à área dos têxteis inteligentes é crescente: cada 
vez mais investigadores se centram no estudo e 
desenvolvimento de novas soluções que exploram o potencial 
expressivo e eficácia funcional num contexto de interação; existe 
um aumento de publicações em jornais científicos na área dos 
materiais inteligentes; o mercado está mais atento e receptivo a 
produtos de valor acrescentado e alta performance. 
 
Os procedimentos experimentais apresentados, propõem uma 
base processual para a elaboração de receitas de pastas e 
estampagem com pigmentos TC e convencionais para obtenção 
de relações de cor pré-definidas. A respectiva metodologia 
alcançou resultados que enfatizam um potencial de aplicação 
para a investigação e design de cenários de projeção de luz 
dinâmica inerentes aos conceitos de experiência, expressão e 
funcionalidade. 

fig 12 – Amostra estampada com 3 pastas 
que variam de cores diferentes para iguais. 
Lateral direita aquecida a temperatura 
superior a 27ºC. 

fig 10 – Grelha de amostras do estudo de 
concentração do pigmento convencional. 

fig 9 – Grelha de amostras do estudo dos 
pigmentos manuseados. 

fig 11 – Grelha de amostra do estudo de 
concentração do pigmento TC e ligante.  
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TRABALHO FUTURO 
Investigação e desenvolvimento de um sistema de 
ativação/aquecimento. 
Desenvolvimento de um protótipo e estudo da performance e 
interação.  
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RESUMO 
Neste artigo são apresentadas as principais conclusões do 
estudo “Os media participativos on-line na luta contra o cancro”, 
realizado no âmbito do Doutoramento em Media Digitais da 
Universidade do Porto. Este estudo pretendeu averiguar de que 
forma a Web 2.0 tem sido adoptada por cidadãos e instituições 
nacionais em acções de solidariedade e de cidadania, na luta 
contra o cancro. Mais especificamente, procurou-se analisar as 
estratégias de comunicação desenvolvidas, os respectivos 
resultados e esclarecer qual o verdadeiro contributo que os 
Novos Media têm dado a favor da causa oncológica. 
Começa-se por analisar a utilização da Internet no contexto 
específico da saúde e da oncologia, partindo de um conjunto de 
estudos, nomeadamente os coordenados por Rita Espanha 
(Espanha et al, 2011; Espanha, 2009), de modo a identificar as 
práticas quotidianas dos cidadãos nacionais na gestão individual 
da informação sobre os cuidados de saúde. 
Posteriormente, centramo-nos na análise da actividade 
desenvolvida nos media participativos on-line, por parte de 
movimentos de cidadãos de apelo à dádiva da medula óssea e 
de instituições oncológicas de referência. No universo 
português, essa actividade ocorre, essencialmente, nas 
plataformas mais disseminadas, a saber: no Twitter, no 
YouTube, na blogosfera e, principalmente, no Facebook. 
As supracitadas análises dos movimentos de cidadãos e das 
instituições suscitaram novas questões, nomeadamente no que 
diz respeito à relevância que as identidades têm neste contexto 
das plataformas participativas. Discute-se, por isso, o conceito 
de identidade, de que forma este se tem vindo a alargar e qual a 
sua importância na capacidade de agregar e mobilizar a 
sociedade.  
Por fim, apresenta-se caminhos possíveis de estudo e 
exploração da Web 2.0 na oncologia. 
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A presente investigação pretendeu averiguar o trabalho de 
comunicação de cidadãos e instituições nacionais oncológicas 
na luta contra o cancro, através dos media participativos on-line. 
Para esse fim, começámos por verificar uma convergência de 
resultados com outros estudos da saúde, nomeadamente os 
referentes às práticas quotidianas dos cidadãos nacionais na 
gestão individual da informação (Espanha et al, 2011; Espanha, 
2009; Fernandes et al., 2011; Katz, Rice, & Acord, 2005; Kreps, 
2012; Sociedade Portuguesa de Oncologia, 2011; Spirituc, 
2012). Nestes estudos, apesar de se reconhecer que os utentes 
manifestam uma atenção e vigilância cada vez maior sobre os 
clínicos — devido ao maior acesso a fontes de informação —, 
não se evidencia uma quebra de confiança nestes profissionais 
e no sistema pericial de saúde (Espanha et al, 2011; Espanha, 
2009). Em particular no campo oncológico, as pesquisas que os 
cidadãos desenvolvem sobre informação clínica na Internet são, 
geralmente, superficiais. E no caso específico das redes Web 
2.0 essa pesquisa revela-se mesmo residual (Spirituc, 2012). 
Nesta matéria clínica, a informação partilhada pelas instituições 
é, tal como acontece nos sites informativos nacionais, bastante 
generalista e, por isso, pouco relevante para a grande maioria 
dos doentes. Não obstante, importa esclarecer que estes sítios 
se revelam pouco eficazes para a pesquisa de conteúdos, 
continuando os motores de busca a ser os mais apropriados e, 
igualmente, os mais procurados pelos cibernautas. Refira-se 
também que as redes sociais apesar de não serem usadas 
habitualmente como espaços de pesquisa, não deixam de ser 
novos canais úteis para os cidadãos contactarem, dialogarem e 
esclarecerem dúvidas (de forma privada ou pública) com as 
instituições. 
Contudo, neste estudo verificou-se também que estas 
plataformas não têm sido aproveitadas, por parte do sistema 
pericial de saúde nacional para uma relevante discussão com os 
cidadãos sobre temas clínicos. Este tipo de discussão é 
realizada, sobretudo, entre os próprios cidadãos, através da 
partilha de testemunhos pessoais ou pela divulgação de artigos 
e notícias de âmbito clínico-científico. 
Pelas suas características globais, a Internet pode ter um papel 
cada vez mais relevante na potenciação de uma discussão mais 
ampla e plural sobre os cuidados de saúde. Uma discussão em 
rede que poderá ajudar o doente a ter uma maior e mais 
informada liberdade de escolha. Mas para que esta construção 
aconteça com a ajuda dos media participativos, terá de haver, 
em primeiro lugar, um trabalho próximo com estas identidades 
de saúde, que contribuam não só para o desenvolvimento de 



220

~ DUARTE MARTINS, ALVELOS, ESPANHA, BRANDÃO _ PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES DO ESTUDO “OS MEDIA PARTICIPATIVOS ON-LINE NA 
LUTA CONTRA O CANCRO” ~ 
 

 

soluções mais eficazes, como também para o controlo, 
legitimação e promoção dessas mesmas soluções. 
A discussão sobre a liberdade de opção em saúde é um 
problema interdisciplinar e complexo que envolve questões não 
só clínicas, mas também legais, éticas, económicas e políticas. 
Por isso, o sucesso dos media participativos na oncologia, na 
potenciação de uma maior autonomia e empowerment está, 
inevitavelmente, dependente de todos estes factores. No 
entanto, é fundamental que comece a existir uma maior 
capacidade de resposta do Sistema Nacional de Saúde (com o 
possível apoio das associações oncológicas) à crescente 
pesquisa de informação efectuada pelos cidadãos. 
A ausência de respostas on-line, por parte das instituições 
nacionais de saúde, leva a que o risco de consumo de contra-
informação seja cada vez maior. Para reduzir este risco, é 
importante não desvalorizar o papel que podem ter os elementos 
de charneira. Por exemplo, a figura do cancer coach, poderá ser 
um importante contributo na melhoria de relação entre os 
doentes e a Internet. Como nos explicou Maria João Cardoso 
(Cardoso, 2012), o cancer coach é um especialista que tem a 
função de ajudar os doentes a efectuar pesquisas on-line. Esta 
figura — que se espera a sua implantação em Portugal — ajuda 
o doente a realizar uma procura não só mais segura, como 
também mais personalizada e eficaz. 
No presente trabalho pretendemos demonstrar que devido ao 
seu elevado crédito, o Sistema Nacional de Saúde e as mais 
variadas organizações de tratamento e de apoio social, têm uma 
importância nuclear no sucesso da adopção de propostas Web 
2.0 para a saúde. Os resultados apresentados sobre o poder da 
identidade na oncologia são reveladores da elevada influência 
que as instituições têm na sociedade, sobretudo quando 
envolvem questões do foro clínico. 
No entanto, apesar deste elevado crédito e influência das 
instituições, com os media participativos, o conceito de 
identidade parece tender a expandir-se, já que não é tão 
controlado pelas instituições e pelos profissionais do design ou 
do marketing. Estas plataformas vieram permitir aos cidadãos 
colaborarem na construção dessas identidades. As opiniões que 
os cidadãos expressam sobre as marcas, sobretudo quando são 
manifestações em massa, podem acabar por ser mais 
definidoras sobre o que essas marcas são — e, por isso, mais 
influentes para a restante sociedade —, do que aquilo que as 
próprias marcas dizem ser. Assistimos assim ao crescimento e 
protagonismo do que Chris Anderson apelida de “pós-filtros”, ou 
seja, os meios pelos quais se consegue observar o 
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comportamento e críticas dos consumidores (nomeadamente 
blogues, fóruns e redes sociais) e que são cada vez mais 
relevantes na definição das tendências de opinião (Anderson, 
2007). 
Na oncologia, verificamos que o sucesso dos media 
participativos tem estado, sobretudo, nas plataformas Web 2.0 
mais populares (Facebook, Twitter, YouTube e blogosfera) e no 
desenvolvimento de acções de cidadania e solidariedade, tanto 
por iniciativa de cidadãos como de instituições. Manifestamente, 
estas redes aproximaram peritos e não-peritos na luta contra o 
cancro. No entanto, é importante salientar que o universo dos 
não-peritos não se limita aos doentes e restante comunidade 
afectada pela doença. No actual estudo, ficou patente, que ele 
se estende aos cidadãos em geral, que contribuem tanto de 
forma mais activa (por exemplo, organizando ou respondendo a 
acções de solidariedade), como através de manifestações 
solidárias simples (como a colocação de “gostos” em páginas 
oncológicas de fãs no Facebook ou através da partilha de 
conteúdos nas redes sociais). 
A primeira grande demonstração do potencial deste novos meios 
de comunicação na oncologia foi o movimento de cidadãos 
“Ajudar a Marta”, no ano de 2009. Esta iniciativa, juntamente 
como outras do género com igual objectivo de aumentar o 
registo nacional de dadores de medula óssea, foram as que 
mais conseguiram mobilizar os cidadãos portugueses numa 
acção colectiva no terreno. Foi um fenómeno novo e também 
por isso mereceu, na altura, o grande destaque dos media — o 
que, naturalmente, contribuiu para uma difusão ainda maior das 
campanhas. 
O Facebook tem sido, claramente, a rede social eleita pelos 
cidadãos para a comunicação de acções de solidariedade e de 
cidadania para as massas. As mensagens de apelo à doação da 
medula óssea foram proliferando nesta rede social. Os nomes 
Matias, Afonso, Catarina, Carolina, Carmen, Joana ou Soraia 
foram aparecendo na rede e mostraram novos casos reais — 
alguns deles com grande popularidade no Facebook, chegando 
a ultrapassar os 25 mil seguidores, como aconteceu com as 
páginas do Matias, do Afonso ou da Joana. O conhecimento 
público destes casos tem ajudado na firmeza da causa e 
contribuído para a renovação da sua comunicação (entenda-se 
este renovar da comunicação, no sentido em que todos estes 
diferentes casos, fazem o mesmo tipo de apelo, podendo ser 
assim lida como uma comunicação única e que é renovada por 
esses casos novos que vão despertando a atenção dos 
cidadãos). Para além disso, o advento público de novas 
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campanhas acaba também por colmatar o desaparecimento de 
outras, como foram os casos da Marta e do Matias, ou de casos 
que tendem a reduzir (ou até mesmo suspender) a sua 
actividade, como aconteceu com o “Juntos pela Teresa” ou o 
“Unidos pela Joana”. 
No que respeita às instituições, a grande maioria marca 
presença no Facebook e é visível uma crescente aposta neste 
novo meio, para comunicar com os cidadãos. A actividade das 
instituições tem sido principalmente marcada pela divulgação de 
informação preventiva e notícias e, sobretudo, pela promoção de 
campanhas de angariação de donativos financeiros. Refira-se 
também, que o tipo de conteúdos publicados são, geralmente, 
pouco direccionados para a troca e discussão de ideias. Perante 
os resultados apresentados, é seguro argumentar que o 
Facebook tem sido explorado, por parte das instituições, para 
uma comunicação mais unidireccional do que bidireccional, de 
diálogo, e que a grande mais valia desta plataforma para as 
instituições tem estado na oportunidade de agregação de 
contributos dos seus milhões de utilizadores. 
Objectivamente, os media participativos trouxeram ao universo 
oncológico importantes meios para o desenvolvimento de 
acções de cidadania e solidariedade. No entanto, este trabalho 
mais próximo e cooperante entre cidadãos e instituições na luta 
contra a doença mantém-se, essencialmente, nas esferas da 
prevenção e da solidariedade. Apesar da sua inegável 
relevância, os exemplos, nomeadamente norte-americanos, têm-
nos mostrado que a Web 2.0 poderá ser explorada em territórios 
mais vastos e, simultaneamente, mais especificamente 
direccionados para a comunidade oncológica. E como temos 
procurado salientar, é fundamental para o sucesso dos mesmos 
que tal trabalho aconteça de forma conjunta com as instituições 
de saúde. 
 
 
PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO FUTURO 
Perante os crescentes níveis de popularidade das plataformas 
Web 2.0 nos mais variados contextos da sociedade portuguesa 
— incluindo o da saúde —, prevê-se que estes meios continuem 
a aumentar a sua relevância. Por esta razão, é importante um 
estudo contínuo sobre o papel destas plataformas na oncologia. 
Esta investigação centrou-se na área do Design de 
Comunicação; contudo, para um entendimento mais profundo e 
sólido desta realidade, é recomendável que em estudos futuros 
haja uma expansão a diferentes áreas do saber. Por exemplo, 
para um melhor conhecimento da comunidade oncológica, será 
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útil obter, com a contribuição das ciências sociais, um retrato 
representativo da mesma, complementando assim, os dados 
obtidos nas entrevistas que realizamos no Instituto Português de 
Oncologia do Porto Francisco Gentil. O universo dos profissio-
nais de saúde deveria ser igualmente alvo de análise 
aprofundada — para a averiguação da relação que têm com 
estas redes —, devido ao elevado crédito e influência que têm 
junto dos cidadãos. Em síntese, um conhecimento 
interdisciplinar sobre esta problemática dos media participativos 
na oncologia, permitirá, certamente, um deslindar mais eficiente 
de propostas úteis e enquadradas com a realidade portuguesa. 
A nível nacional, a utilização de ferramentas Web 2.0 na saúde, 
fora das plataformas generalistas populares, tem sido 
praticamente inobservável. Por esta razão, o estudo de 
propostas direccionadas especificamente para a realidade 
oncológica é um território amplo a ser explorado. Uma amplitude 
que poderá ir desde as questões da solidariedade e da 
prevenção que contribua para soluções de efectiva 
sensibilização e mobilização social, até às questões clínicas, 
que são, manifestamente, as mais complexas e sensíveis. No 
campo da solidariedade e da prevenção, o maior desafio poderá 
estar na criação de estratégias que atenuem a dependência 
institucional. Ou seja, conseguir encontrar planos e mecanismos 
que estimulem e orientem os cidadãos na construção pró-activa 
de um tecido social mais robusto. Relativamente às questões de 
âmbito clínico, o investimento tem sido muito baixo, devido, 
sobretudo, à falta de meios (para além dos eventuais elevados 
custos associados). Tendo em conta a necessária 
interdisciplinaridade, em particular, no contributo dos especia-
listas da saúde, a falta de recursos existente, poderá ser uma 
forte condicionante no desenvolvimento de propostas relevantes. 
A oferta de conteúdos clínicos aprofundados circunscrevem-se 
principalmente à língua inglesa e a sites norte-americanos, 
sendo uma das principais referências mundiais o National 
Cancer Institute — de onde são baseados os conteúdos clínicos 
presentes em diversos sites nacionais como o da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro, o InfoCancro ou o Portal de 
Oncologia Português (POP). Sendo a oferta de conteúdos na 
língua portuguesa na Internet muito generalista e tendo em 
conta a crescente procura por parte dos cidadãos, é 
recomendável uma maior capacidade de resposta das 
instituições nacionais a este manifesto défice. Essa resposta 
deverá ter em conta a diversidade e especificidade inerentes a 
este universo. 
Por fim, recomenda-se que nestes estudos futuros, sobretudo 



224

~ DUARTE MARTINS, ALVELOS, ESPANHA, BRANDÃO _ PRINCIPAIS 
CONCLUSÕES DO ESTUDO “OS MEDIA PARTICIPATIVOS ON-LINE NA 
LUTA CONTRA O CANCRO” ~ 
 

 

com um carácter mais prático, haja um directo envolvimento dos 
actores presentes no Sistema Nacional de Saúde e das diversas 
organizações e associações oncológicas de modo a garantir 
uma consonância com as necessidades e particularidades do 
sistema português. 
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RESUMO 
 
A presente investigação na área do design de interação 
estabelece analogias entre os rituais de sedução e namoro 
encontrados na natureza e novos modelos do homem se 
relacionar com artefactos tecnológicos. Tem como objetivo 
principal o desenho de um inédito conjunto de interações 
promotoras de novas formas de relacionamento na comunicação 
entre pessoas e artefactos.  
 
O estudo de técnicas e rituais de sedução e namoro 
encontrados nos animais não racionais procura, estabelecer 
pontos de contacto entre conceitos intangíveis e intemporais e 
as possíveis inter(rel)ações geradas entre homem e artefacto. 
Acreditamos que desta forma será possível construir e 
desenvolver um imaginário humano que potencie experiências, 
comportamentos e seduções alicerçadas em arquétipos 
biológicos e intemporais que permitam promover novas relações 
com os objetos ou a mediação humana através destes. 
De forma a conseguir estabelecer as analogias, desenvolvemos 
uma taxonomia de comportamentos biológicos baseados nestes 
rituais, no sentido de definir um sistema que permita mapear 
uma perceção global de exemplos encontrados na natureza, 
inspiradores para as relações humanas. Foram identificados 
uma panóplia de rituais com enorme potencial para aplicações 
no design. Todos os comportamentos identificados têm sido 
analisados, classificados e representados tendo sido 
estabelecida uma ligação conceptual e poética ao campo do 
design, perspetivando a sua aplicação futura. A sistematização 
proposta  visa estudar estes fenómenos naturais, esperando-se 
que permita gerar novos modos de interação, que 
posteriormente serão aplicados e testados numa família de 
artefactos tecnológicos, com o objetivo de validar em contexto 
real a taxonomia proposta. 
 
Esta linha de investigação pretende demonstrar a pertinência de 
incluir os comportamentos biológicos nas metodologias 
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projetuais inspiradas na natureza, para além da forma e técnica 
que atualmente imperam. 
Acredita-se que estes novos modos de inter(rel)acção com o 
artefacto tecnológico podem constituir um caminho a explorar no 
percurso contemporâneo da cultura material emergente da 
sociedade pós-digital.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE 
design, sedução, rituais, comportamento, interação, pós-digital, 
tecnologia, artefato, natureza, emoção, experiência, sentidos, 
taxonomia, biológico. 
 
 
 
 
 
A presente investigação na área do design de interação tem 
como objetivo principal o desenho de um conjunto de interações 
promotoras de novas formas de mediação entre humanos ou de 
comunicação entre pessoas e artefactos. Visa estabelecer 
analogias entre os rituais de sedução e namoro encontrados na 
natureza e novos modelos do homem se relacionar com 
artefactos tecnológicos.  
 
 
A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA  
MEDIADA NA ERA PÓS-DIGITAL 
Podemos considerar que vivemos num mundo tecnologicamente 
complexo, onde a mediação entre homem e tecnologia se 
assume como um dos desafios decisivos na atual cultura 
material. A esta problemática, acrescentamos ainda a 
necessidade de se encontrar novas estratégias na mediação 
entre humanos recorrendo a tecnologia.  
Segundo Norman (2013), 
 
“As pessoas estão frustradas com as coisas dia-a-dia. Da 
complexidade crescente do painel do automóvel, à crescente 
automação em casa com suas redes internas, música complexa, 
sistemas de vídeo e jogos para entretenimento e comunicação, 
e a automação crescente na cozinha, o quotidiano, às vezes, 
parece uma luta interminável contra a confusão, erros de 
continuidade, frustração e um ciclo contínuo de atualização e 
manutenção dos nossos pertences”. (Donald Norman, 2013, p.9; 
nossa tradução) 
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Neste contexto, pretende-se dar resposta às seguintes 
questões: de que forma poderemos encontrar na inspiração 
biológica um caminho na procura de novas formas de 
inter(rel)ações entre humanos ou na comunicação entre homem 
e artefactos tecnológicos? Na procura de novas hipóteses, será 
possível incorporarmos os comportamentos biológicos como 
analogias no design de interação? Poderão os comportamentos 
biológicos constituir-se como um terceiro vetor na metodologia 
da biomimética, para além da forma e da técnica? 
 
Com a entrada na Era pós-digital, que pressupõe uma abstração 
do meio digital na perceção e no mundo físico das pessoas, 
deparamo-nos com uma proliferação de artefactos tecnológicos 
que vai abraçando o quotidiano e que torna essencial o 
desenvolvimento de novos significados no relacionamento 
humano com a tecnologia.  
 
Segundo Pepperel & Punt (2000),  
 
 “O termo «Pósdigital» pretende enfatizar o atual estado da 
tecnologia ao mesmo tempo que rejeita a mudança conceptual 
implicada na ‘revolução digital’ – uma mudança aparentemente 
tão abrupta como a lógica «ligado/desligado», «zero/um» das 
mecânicas prevalecentes nas vidas quotidianas. Dessa forma, 
são requeridos novos modelos conceptuais para descrever a 
continuidade entre arte, computação, filosofia e a ciência que 
evitem o binarismo, o determinismo e o reducionismo. A própria 
imprevisibilidade e ambiguidade da experiência humana – as 
suas capacidades mais valiosas – estão a ser conformadas aos 
códigos binários do processamento digital e às prescrições 
lógicas de muitos cientistas. Estas descrições amputadas 
expõem a necessidade de metáforas nas quais possamos 
descrever a estável e, ainda assim, dinâmica realidade da era 
pós-digital.” (Pepperell & Punt, 2000, p. 2; nossa tradução) 
 
É neste contexto povoado de produtos, artefactos e desafios 
tecnológicos, ávidos de novas interpretações e analogias, que o 
estudo do comportamento e as suas expressões encontradas na 
natureza, nos parece ser propiciador para a proposta de uma 
nova linha de investigação de inspiração biológica, que 
interpretada segundo o paradigma do design poderá sugestionar 
inéditas inter(rel)ações entre o ser humano e a atual cultura 
material, que é eminentemente tecnológica.  
Pensamos que esta abordagem, através da construção de 
novas narrativas geradoras de ferramentas concetuais, permitirá 
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ser encarada como metodologia na resposta às constantes 
experimentações e mutações conducentes ao aparecimento das 
tendências que vão modelando o futuro da sociedade e, por 
conseguinte, a relação humana com os artefactos tecnológicos. 
O relatório de tendências da Philips com o título – BiologicalAge 
(2011) reforça a questão da imprevisibilidade do futuro, quando 
afirma que existem,  
 
“indicações precoces de novos comportamentos sociais, rituais, 
modas, hábitos, mudanças políticas, tendências económicas, 
evolução tecnológica e similares, que podem ou não se 
manifestar como tendências dominantes no futuro, mas que não 
são em si mesmas uma evidência clara de uma tendência já 
definida.” (Philips, 2011, p. 5; nossa tradução) 
 
Devido às novas exigências concetuais que a evolução da 
sociedade provoca, as questões estéticas, poéticas e 
emocionais assumem um papel preponderante. Este desafio não 
deverá obrigar à escolha de um único caminho entre a 
preponderância da função, materializada na interação em si 
própria, ou da estética e da emoção. Pelo contrário, pensamos 
que a própria estética da interação, pode constituir em si própria 
uma abordagem na procura da concetualidade que o 
entendimento do metadesign exige. A Philips (2011), reforça 
esta questão, quando refere que o desafio do futuro estará 
relacionado tanto com tecnologia como com filosofia e que será 
necessário re-examinar o que pensamos sobre a invenção e 
exploração tanto quanto, o modo como agimos.  
Pensamos ser essencial desenvolver a construção de 
metodologias em design capazes de inspirar a experiencia e a 
técnica desenhada.  
Na procura desta “abstração” técnica da mediação, o design e o 
designer assumem-se como interlocutores privilegiados na 
procura de novos modos de ação perante os desafios atuais. O 
designer, ao pensar holisticamente a interação, conjugando a 
usabilidade e a estética da experiência, deverá ser capaz de 
imaginar novas inter(rel)ações entre artefacto tecnológico e o ser 
humano. De forma mais ou menos intuitiva, os designers já 
modelam emoções no design de Interação. (Dias, 2011) 
Por outro lado Koskinen & Battarbee afirmam que, 
  
“ (…) é compreensível que traduzir experiências e emoções em 
produtos se tenha tornado numa constante no panorama do 
design. Por exemplo, pede-se aos designers que traduzam 
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emoções em produtos – que deem uma forma tangível a 
experiências indescritíveis.”  
(Koskinen & Battarbee, 2003, p.39; nossa tradução) 
 
O crescente interesse pela dimensão emocional da experiência 
gerada na interação dos artefactos com as pessoas e as 
relações possíveis de estabelecer através dos artefactos, 
apelam a uma reflexão sobre os fatores semânticos e subjetivos 
que podem estar associados aos produtos, para além da sua 
função ou estética visual. Encontramos esta abordagem nos 
trabalhos de autores como Donald Norman (2004), Klaus 
Krippendorff (2006), Deyan Sudjic (2008), ou em exposições 
como Design and the Elastic Mind (MOMA, 2008) ou Talk to Me: 
Design and the Communication between People and Objects 
(MOMA, 2011). 
McLellan (2000) diz que,  
 
“O Design da Experiência é uma prática antiga, remontando aos 
primeiros impulso humano para desenvolver rituais, cerimônias, 
drama, e até mesmo arquitetura. Mas o design de experiências 
tornou-se muito mais pervasivo durante o século XX. Os media, 
incluindo televisão, rádio, multimédia e realidade virtual, têm 
desempenhado um papel central. Mas o design de experiência 
também é informado por ideias novas na economia, 
especialmente a noção de Pine e Gilmore sobre a emergente 
economia da experiência. Para além disso, baseia-se em ideias 
da inteligência artificial, a psicologia da experiência ótima, a 
sociologia e outras áreas, incluindo o comércio eletrónico, 
persuasivo, design de interface humano-computador, teatro e as 
narrativas digitais.” (McLellan, 2000, p. 59; nossa tradução) 
 
Também na divulgação do “Design da Experiência” entendido 
enquanto disciplina, destaca-se o designer Nathan Shedroff, que 
assume um importante papel na fundação do Design da 
Experiência enquanto disciplina, propondo a substituição das 
noções clássicas de Design de Interação e, sobretudo, do 
Design de Interface. Shedroff (2001, p.2) define o Design da 
Experiência como uma abordagem orientada para experiência 
da pessoa e não da mediação ou do meio. Assim, quando 
falamos em Design da Experiência podemos falar «em qualquer 
meio», assim como «em qualquer modalidade percetiva» 
(sentidos do corpo). Refere ainda que, a disciplina do Design da 
experiência é tão nova que sua própria definição se encontra em 
fluxo. Sendo entendida por muitos, apenas como um campo 
para os media digitais, enquanto outros consideram-no um 
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termo genérico que engloba disciplinas tradicionais e 
estabelecidas tão diversas como, o teatro, o design gráfico, 
storytelling, design de exposições, design de parques temáticos, 
design online, design de jogos, design de interiores, arquitetura, 
etc. Realça também que o design de experiências não é mais 
recente que o próprio reconhecimento das experiências, uma 
vez que simultaneamente, não tem história (já que é uma 
disciplina recém-definida), mas paradoxalmente tem a mais 
longa das histórias (já que é o culminar de muitas e antigas 
disciplinas), o Design da Experiência tornou-se recentemente 
reconhecido e denominado. No entanto, é realmente a 
combinação de muitas disciplinas anteriores; mas dificilmente 
antes estas disciplinas estiveram tão inter-relacionadas, nem 
tiveram tantas possibilidades de integração em soluções globais.  
 
“O design de experiência é uma abordagem que visa a criação 
de experiências de sucesso para pessoas, em qualquer meio. 
Esta abordagem inclui a análise e o design nas três dimensões 
espaciais sobre o tempo, todos os cinco sentidos comuns e a 
interatividade, bem como valor de cliente, significado pessoal, e 
o contexto emocional. Design da experiência não é apenas o 
design de páginas Web ou de outras media interativos, ou das 
telas de conteúdos digitais. As experiências podem ser 
projetadas em qualquer meio, incluindo instalações espaciais / 
ambientais, produtos de impressão, produtos rígidos, serviços, 
emissão de imagens e sons, performances ao vivo e eventos, 
media digital e online, etc.” (Shedroff, s/d, Experience Design)  
 
É através da dimensão da “experiência projetada”, enfatizada 
pelo carácter desmaterializador e intangível que pode ser 
assumido na interação gerada entre o artefacto tecnológico e o 
ser humano, que acontecerá uma apropriação não só formal, 
mas também emocional. Esta apropriação depende do nível da 
experiência proporcionada e na forma como ela é percecionada 
e absorvida.  
 
Importa ainda referir que Donald Norman considera que a  
 
"Experiência é fundamental, pois determina quão 
carinhosamente as pessoas lembram as suas interações. A 
experiência foi globalmente positiva, ou foi frustrante e confusa? 
Quando a nossa tecnologia em casa se comporta de uma 
maneira impossível de interpretar, podemos tornar-nos 
confusos, frustrados e zangados —emoções negativas fortes. 
Quando há a compreensão de que pode levar a um sentimento 
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de controle, de domínio e de satisfação ou orgulho mesmo —
emoções positivas fortes. Cognição e emoção estão fortemente 
interligadas, o que significa que os designers devem projetar 
com ambas na mente." (Donald Norman, 2013, p.10; nossa 
tradução)  

 
 

A TAXONOMIA 
METÁFORAS PARA CONSTRUIR UMA NARRATIVA EM 
DESIGN DE INTERAÇÃO 
 
“A Humanidade tem sempre observado a natureza para extrair 
imagens, metáforas e analogias que podem ser transferidas 
para a cultura.” (Manzini, 1994, p.1; nossa tradução) 
 
O estudo de técnicas e rituais de sedução e namoro 
encontrados nos animais não racionais procura, estabelecer 
pontos de contacto entre conceitos intangíveis e intemporais e 
as possíveis inter(rel)ações geradas entre homem e artefacto. 
Acreditamos que desta forma será possível construir e 
desenvolver um imaginário humano que potencie experiências, 
comportamentos e seduções alicerçadas em arquétipos 
biológicos e intemporais que permitam promover novas relações 
com os objetos ou a mediação humana através destes.  
O interesse nos comportamentos animais (e não nos rituais de 
sedução e namoro existentes na cultura humana), surge numa 
tentativa de distanciar claramente o desenho das novas 
interações da mimetização humana. Desta forma entendemos, 
que distanciando o foco do homem e definindo o ângulo de 
abordagem apenas nos animais não racionais, será possível 
construir um imaginário humano, povoado de analogias, 
propiciadoras de novas formas de entender o relacionamento 
humano com os artefactos tecnológicos.  
É uma premissa desta investigação tentar colocar o artefacto 
sempre no domínio técnico, enfatizando ao máximo a noção de 
experiência, enquanto verdadeira forma de interação “invisível” 
entre homem e artefacto tecnológico, não querendo que os 
objetos se aproximem de uma ”humanização” técnica ou da 
ideia de objeto sujeito, premissas que no entender de Francisco 
Providência afastam o alcance da verdadeira experiência, 
quando refere na seguinte afirmação;  
 
“Os objetos que valorizam a experiência contrariam a tendência 
de uma humanização técnica, operada por objetos quase 
sujeitos (Branco e Providência, 2000), recuperando uma 
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tecnologia humanizada, estes são remetidos para o seu lugar de 
coisas técnicas, distantes e auxiliares, contribuindo para a 
habitação do mundo na sua limitada qualidade de artefactos. 
Objetos assim valorizam a exuberância da experiencia genuína 
em vez de a contaminarem demagogicamente.” (Providencia, 
2014, p.64) 
 
Uma investigação sobre comportamentos, no sentido genérico 
do termo, comporta demasiados itens a analisar, apostamos na 
definição de uma tipologia única de comportamentos: A sedução 
e rituais de namoro existentes na natureza.  
Estando de alguma forma estes comportamentos intemporais 
integrados no imaginário humano, e sendo assim potenciais 
veículos poéticos e simbólicos, assumem-se como elementos 
ideais para a construção desta taxonomia.  
De forma a conseguir estabelecer analogias, desenvolvemos 
uma taxonomia de comportamentos biológicos baseados nestes 
rituais, no sentido de definir um sistema que permita mapear 
uma perceção global de exemplos encontrados na natureza, 
inspiradores para as relações humanas. Foram identificados 
uma panóplia de rituais com enorme potencial para aplicações 
no design. Todos os comportamentos identificados têm sido 
analisados, classificados e representados tendo sido 
estabelecida uma ligação conceptual e poética ao campo do 
design, perspetivando a sua aplicação futura. A sistematização 
proposta visa estudar estes fenómenos naturais, esperando-se 
que permita gerar novos modos de interação, que 
posteriormente serão aplicados e testados numa família de 
artefactos tecnológicos, com o objetivo de validar em contexto 
real a taxonomia proposta. 
 
Na génese da construção dos parâmetros da taxonomia, 
tentámos estabelecer uma estreita relação com a dimensão da 
experiência, identificada por Nathan Shedroff (2001), que 
distingue as seis dimensões que concorrem na estrutura 
dinâmica da experiência: Tempo/Duração [Time/Duration]; 
Interatividade [Interactivity]; Intensidade [Intensity]; 
Amplitude/Consistência [Breadth/Consistency]; Gatilhos 
Sensoriais e Cognitivos [Sensorial and Cognitive Triggers] e 
Significância/Significado [Significance/Meaning].  
Shedroff acentua a importância e grande variedade de tipologias 
de experiências, propondo uma fórmula para pensar a 
experiência sem ser contagiada à cabeça pela tecnologia, uma 
vez que considera que,  
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“O conceito mais importante a reter é o de que todas as 
experiências são importantes e que podemos aprender com elas 
quer sejam tradicionais, físicas, offline, digitais, online, ou outras 
experiências tecnológicas. Na verdade, sabemos muito sobre as 
experiências e sua criação através destas outras disciplinas 
estabelecidas que podem e devem ser usadas para desenvolver 
novas soluções. A maioria das experiências tecnológicas, 
incluindo as digitais e, especialmente, as experiências online, 
tem pouco significado em comparação com experiências do 
mundo real e têm sido relativamente mal sucedidas enquanto 
resultado. O que essas soluções requerem é que quem 
desenvolve o processo entenda o que em primeiro lugar faz uma 
boa experiência e, depois de, tão bem como possível, traduzir 
esses princípios para os media desejado, sem ser a tecnologia a 
ditar a forma da experiência.” (Shedroff, 2001, pp. 2-3; nossa 
tradução) 
 
A estratégia de construção da taxonomia começou pelo 
levantamento dos exemplos de rituais de sedução que, numa 
primeira análise, entendemos terem capacidade visual, poética, 
rítmica e conceptual para posterior aplicação em projetos de 
design. Seguidamente definimos 5 categorias de 
comportamentos (agressivos, brandos, enganadores, 
ritualizados e materiais), 3 de agentes biológicos (voadores, 
terrestres e aquáticos) e 4 períodos temporais (rápido, curto, 
médio e prolongado). Foram ainda definidas 
características/ações presentes no processo, como a 
amabilidade, cortesia, intimidação, subserviência, etc. Com base 
nesta recolha e classificação, elaborámos um quadro de rituais 
com potencial de aplicação em design, onde acrescentamos um 
novo campo referente à extrapolação sobre a sua possível 
aplicabilidade em design. 
É possível identificar uma panóplia praticamente inesgotável de 
comportamentos que podem apresentar interesse para este 
estudo. Apresentam-se de seguida, alguns exemplos.  
Os cavalos-marinhos que no seu ritual mudam de cor 
entrelaçam os seus rabos e nadam juntos em conjunto 
durante o seu namoro acariciando-se com os seus 
tentáculos.  
Os camaleões por serem praticamente surdos, comunicam 
com base em sinais visuais, formas, cores e padrões, 
estratégias que usam para reconhecer a sua parceira.  
Os Caracóis esfaqueiam-se uns aos outros com "dardos 
do amor" antes de copular. O dardo, que tem a forma de 
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agulha hipodérmica, injeta uma hormona no outro caracol, 
causando no seu comportamento uma alteração.  
Por último, os pássaros, “os grandes criativos nas estratégias de 
atração”, segundo Stilwell, nos quais “ a mudança de guarda-
roupa, são as exibições divinais de canto, são os deslumbrantes 
passos de dança, é o voo acrobático, é a construção de 
apartamentos de luxo, é a proteção da companheira… e mais 
uma infinidade de truques para conseguir alguns segundos de 
glória.” (Stilwell, G. 2012, p.22) 
O critério de seleção dos comportamentos que integram a 
taxonomia proposta, está diretamente relacionado com a carga 
simbólica, poética e sedutora que encontramos em cada 
exemplo e com o potencial que demonstre, para uma aplicação 
futura nos projetos dos artefactos tecnológicos que permitirão 
validar a aplicação da taxonomia proposta.  
Através da taxonomia desenvolvida foi possível iniciar o estudo 
de aplicação destes rituais em produtos, estratégias ou serviços. 
Nesta fase estamos a trabalhar com pessoas que têm 
dificuldade em se relacionar com outras, quer por questões 
psicológicas/comportamentais ou por terem algum género de 
deficiência.  

 
 
CONCLUSÃO 
Esta linha de investigação pretende demonstrar a pertinência de 
incluir os comportamentos biológicos nas metodologias 
projetuais inspiradas na natureza, para além dos vetores formais 
e técnicos que atualmente imperam. 
Procurou-se realçar que a inspiração biológica, designadamente 
os comportamentos de sedução e os rituais de namoro, podem 
concorrer para a construção de metáforas que auxiliem a 
importância do desenho da experiencia. Podem ainda constituir-
se como elementos fundamentais para a formação de um 
modelo de apoio no desenho/design de novas relações entre o 
ser humano e os artefactos de mediação tecnológica, assim 
como, das relações estabelecidas entre humanos pela mediação 
tecnológica, contextualizadas na cultura material e tecnológica 
emergente da sociedade pós-digital. 
Tendo em consideração que certos animais não têm 
desenvolvidos todos os sentidos, parece-nos que poderão ser 
inspiradores quando projetamos para pessoas com capacidades 
sensoriais reduzidas ou inexistentes.  
 
Através desta investigação pretende-se demonstrar viabilidade 
de desenvolvimento de uma ferramenta que complemente a 
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abordagem da biomimética tradicional, e potencie a inspiração 
de novos modos de relacionamentos entre pessoas e os 
sistemas técnicos e relacionamentos interpessoais mediados 
tecnicamente. 
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RESUMO 
O presente trabalho se dá a partir da utilização de artefatos 
didáticos aplicados a grupos de alunos integrantes das turmas 
iniciais dos cursos de arquitetura e urbanismo e tecnologia em de 
design de interiores, nas séries iniciais da Universidade da 
Amazônia – UNAMA, durante o ano de 2013. Em processo, estão 
sendo realizados registros que subsidiarão posterior análise pós-
aplicação e testes no universo de amostra supracitado, e almeja 
como resultados comprovar a hipótese de que artefatos didáticos 
possam constituir uma ferramenta facilitadora a aprendizagem de 
elementos da linguagem visual desde a percepção visual até a 
comunicação pelo desenho.  
A investigação será de cunho qualitativo, com abordagem 
etnográfica (observação participante sobre documentação), a partir 
de uma pesquisa bibliográfica e documental realizada previamente.  
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A PROPOSTA DE PESQUISA 
Esta investigação propõe verificar se, e como a utilização de 
metodologias e técnicas didáticas diferenciadas pode constituir 
uma ferramenta de facilitação à aprendizagem em disciplinas de 
representação visual, a partir do estudo de caso as turmas 
iniciais dos cursos de Arquitetura e Design da Universidade da 
Amazônia – UNAMA, no período compreendido no ano de 2013. 
A UNAMA é uma instituição de ensino superior privada, que 
possui cinco centros distribuídos em quatro campi. O lócus deste 
estudo é o CCET (Centro de Ciências Exatas e Tecnologia), que 
abriga, dentre outros os cursos de Arquitetura e Urbanismo, 
Tecnologia em Design de Interiores. 
O LEF – Laboratório de Estudo da Forma, foi criado por mim 
como parte integrante da minha investigação para a elaboração 
da tese de doutoramento em Design pela Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto.  
 

                                                                       LEF – LABORATÓRIO DE ESTUDOS DA FORMA 
Durante os três primeiros meses letivos de 2013 (calendário 
escolar brasileiro), nas turmas de Análise e Representação da 
Forma II; Projeto da Forma I; Percepção Visual; observei 
atentamente o perfil discente e dentre as turmas, convidei 31 
alunos para integrar o grupo de pesquisa a fim de aplicar os 
artefatos integrantes do meu objeto de estudo com o objetivo de 
testar, analisar e validar sua pertinência e eficácia. 
Na formação dos grupos houve o cuidado minucioso em garantir 
uma amostragem significava. Contemplei a representatividade 
de todas as faixas etárias integrantes das turmas, gênero, 
desempenho, nível de interesse, características 
socioeconômicas, antecedentes em relação ao desenho, etc. 
Com três grupos heterogêneos1, a amostra foi definida e visou 
garantir a amplitude e diversidade.  
A experimentação tem como meta a desenvolver, aplicar, testar 
e validar artefatos utilizáveis em sala de aula nas disciplinas de 
desenho e representação artística nos cursos de design e 
arquitetura. Esses artefatos agora são avaliados no intuito de 
verificar se pertinentes como forma a se materializar num objeto 
didático, que se transforme gradativamente revelando os 
diversos elementos que constituem a linguagem visual e suas 
aplicações, agregando cognitiva e semanticamente como 
contributo qualificador futuro ao desenvolvimento da atividade 
desses estudantes como profissionais.  

                                                        
1 Um grupo no turno da manhã com nove integrantes, um no turno vespertino 
com nove membros e o noturno com treze estudantes. 

fig 1 – a UNAMA e os discentes do grupo de 
pesquisa 

fig 2 –  o laboratório da forma e o processo 



240

~ BELLESI _ ARTEFATOS VISUAIS COMO FERRAMENTA PARA A 
APRENDIZAGEM EM DISCIPLINAS DE REPRESENTAÇÃO PELO DESENHO: 
PERSPECTIVAS DE DESENVOLVIMENTO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA 
AGREGADA NOS CURSOS DE ARQUITETURA E DESIGN NA UNAMA. ~ 
 

 

A reflexão sobre observações realizadas no período referido 
como docente em cadeiras de desenho e representação artística 
permitiu constatar a existência de um grande obstáculo inicial 
pelos alunos: a não fluência de linguagem visual. Isso gera, 
além da necessidade de um esforço imenso para que esse 
aluno consiga começar a desenhar ou representar com um 
mínimo de desenvoltura e resultados satisfatórios, como cria um 
entrave quase intransponível para que, em uma turma de muitos 
alunos, o professor consiga vencer os conteúdos das disciplinas 
e conduzir a turma a um aprendizado equalizado entre os 
diversos elementos que a compõe. Como agravante, 
principalmente nas turmas de Design, o fato de que por se 
darem em período noturno, as turmas apresentam uma grande 
diversidade de alunos, em diversas faixas etárias, com 
condições bastante diferenciadas de formação anterior ao curso.  
Por não ter fluência ou contato anterior com qualquer forma de 
linguagem visual de forma cognitiva, o aluno precisa aprender a 
olhar, aprender a ver o que olha2. Esse ABC da linguagem 
visual, ministrado como conteúdo de aulas coletivas me levou a 
pensar na necessidade de buscar investigar uma forma, um 
caminho, um instrumento facilitador dessa relação ensino 
aprendizagem nas disciplinas de representação que utilizem 
como meio a linguagem visual.  
 

O PROCESSO E A CRIATIVIDADE 
O uso destes artefatos busca identificar formas para facilitação do 
processo criativo desde a ideia inicial até a concepção do produto 
de modo a criar condições inovadoras no pensar as formas, 
relacionar os volumes, texturas, materiais e possibilidades, abrindo 
ao aluno um espaço atemporal, fortemente estimulado por 
parâmetros compositivos, semânticos, estéticos e funcionais que 
elevem o processo de ensino-aprendizagem a real possibilidade de 
propor soluções qualitativas em design para a sociedade, de modo 
inclusivo aos iniciantes na linguagem visual. É a intenção é 
também a de beneficiar outros contextos análogos de trabalho 
curricular; como a faculdade de Belas Artes da Universidade do 

                                                        
2 [...] a capacidade de desenhar é algo que pode ser aprendido por qualquer 

pessoa normal dotada de visão e coordenação manual medianas — com 

habilidade suficiente, por exemplo, para enfiar uma linha numa agulha ou atirar 

uma bola à distância. Ao contrário do que geralmente se pensa, a habilidade 

manual não é um dos fatores fundamentais no desenho. Se a sua caligrafia é 

legível, ou até mesmo se você é capaz de escrever legivelmente em maiúsculas, 

então você é amplamente hábil para aprender a desenhar bem. (Edwards, 1984) 
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Porto, em Portugal, onde este curso de doutoramento se insere. O 
desenvolvimento de repertórios visuais oferece também a 
oportunidade de confrontar o contexto de ensino português e o 
brasileiro, observando as potenciais assimetrias e diferenças. Essa 
é uma das razões que me trouxeram a esse curso de 
doutoramento na Universidade do Porto: precisamente pela 
ambição de estender o trabalho iniciado na UNAMA também 
observar a possibilidade de observar este tipo de desenvolvimento 
em contexto acadêmico diverso que é o Porto, mas que mantêm 
relações estreitas com a formação do povo brasileiro pelas 
relações históricas. Conformar esse binômio contextual 
UNAMA/UP na área da aprendizagem do repertório visual amplia o 
campo de tentar validar a presente proposta de investigação. 
 
 
 
 

Criar formatos didáticos que equilibrem melhor a relação entre 
aqueles que têm dificuldade para aqueles que têm menos 
dificuldade no ensino-aprendizagem do desenho, na linguagem 
visual com foco nas disciplinas de design foi a meta durante os 
sete anos de estudos e observações. A grande maioria dos 
estudantes tem dificuldade realmente em enxergar de uma 
forma adequada para representar. É um processo muito sofrido. 
Enxergar tridimensionalmente, ter visão espacial, adquirir uma 
acuidade visual a fim de conseguir colocar no papel a ideia não 
basta só técnica e muito exercício, até porque o tempo deles em 
um semestre é muito pouco pra isso. O que se quer é fazer com 
que eles se apropriem mais rápido dos conhecimentos para 
poder ter mais motivação e conseguir bons resultados ainda no 
tempo da disciplina.  Isso é fundamental até para que 
futuramente não fiquem à mercê de ter que contratar alguém 
para produzir essas ideias. Essa convicção advém do meu 
próprio trabalho de campo bastante extenso empenhado nessa 
experiência de longa duração, o que não prescinde de ser 
consolidada em nível do universo da teoria da educação, área 

fig 3 – o processo e a criatividade 
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diversa de minha formação, mas na qual estou buscando apoio 
por parte de competências reconhecidas na Universidade do 
Porto, como o professor João Carlos de Matos Paiva, com o 
qual iniciei contatos objetivando alargar referencial teórico nessa 
área. Portanto, parte deste trabalho incidirá exatamente nessa 
verificação das convicções emergentes de meu processo de 
observação, buscando validá-la.  
Nesses anos de observação, constatei que, fundamentalmente o 
estudante deve ter uma resposta mais rápida para que passe a 
acreditar que pode continuar e que vai conseguir obter melhores 
resultados num tempo mais curto. Por isso ocorreu-me trabalhar 
ferramentas facilitadoras da aprendizagem. O aluno apesar de 
conceber uma boa ideia tem dificuldade de passar isso para o 
papel em forma de desenho. Essa dificuldade bloqueia muito o 
processo criativo. Facilitar o ato de desenhar com certo conforto, 
certa habilidade vai gerar um pouco mais de segurança e 
rapidez na resposta, o que promove o processo criativo, 
incomodando menos e oportunizando a obtenção de melhores 
resultados em um período de tempo mais curto. Pouquíssimas 
pessoas, em sete anos de observação em aulas de 
representação, conseguem atingir essa condição, e com certeza 
isso não vai mudar a não ser que seja criado um processo 
diferente. É importante que o estudante possa manter a 
integridade de sua expressão, que se permita sempre ao aluno 
manter personalidade da linha, que não desvirtue isso, que não 
esteja preocupado em fazer comparações, analogias com os 
trabalhos dos colegas, porque isso só atrapalha. A intenção ao 
propor tal sistema é tornar mais justo esse processo para que a 
grande maioria dos alunos que vêm de um processo de ensino 
que privilegia muito mais o desenvolvimento de outras 
habilidades que não as de representação plástica, não ao 
processo perceptivo, mas ao processo lógico.  
A fluência na linguagem visual democratiza o acesso a muitas 
competências e habilidades na aprendizagem de cursos como o 
design. Vivemos em tempos onde a visualidade confere 
dinâmica às comunicações, velocidade na compreensão e 
inclusão, uma vez que independente do idioma, permite a 
comunicação clara e inequívoca, para qualquer faixa etária, 
independente do grau de instrução. 
O Design é caracterizado como um processo aberto de 
transformação. Ter informações sobre o projeto e o 
conhecimento do assunto é importante para o resultado do 
design, mas o pensamento criativo ainda é mais essencial. Um 
design bem sucedido não é aquele que sabe lidar apenas com 
conhecimento técnico, semântico ou metodológico, mas aquele 
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que também tem visão e imaginação, que faz conexões entre 
ideias e conceitos não associados anteriormente, e que sabe 
como explorar acontecimentos não esperados3. 
De que forma artefatos didáticos elaborados a partir de 
pesquisas e experimentações pode contribuir para facilitação do 
processo criativo e de produção no fazer do design, estimulando 
a sensibilidade, aguçando a percepção e propiciando 
conhecimentos relevantes à inovação? Essa é a questão a ser 
respondida pela investigação. 
A resposta para essa questão de pesquisa, se bem sucedida no 
sentido da síntese materializada em um objeto didático fará toda 
a diferença no sentido de estimular futuros designers a busca de 
inovação, apropriação tecnologia e exercício pleno da 
criatividade, qualificando, portanto, o processo do pensar, criar e 
fazer design. 
Um dos maiores motivos que me levaram a essa proposta 
investigativa foi o fato de que a qualificação no ensino do design, 
principalmente nos países emergentes, e em especial a região 
amazônica é de fundamental importância nesse contexto, por 
questões econômicas e sociais. Como técnica, a busca da 
expertise projetual agrega valor ao produto, possibilita a 
absorção de mão-de-obra, qualificando-a, o que também 
contribui socialmente. Outra razão é que cursar o Doutoramento 
em Design me possibilitará aprofundar pesquisas e 
conhecimentos que podem qualificar minha prática docente e 
profissional, permitindo-me contribuir de forma mais direta à 
produção e disseminação do conhecimento. A possibilidade de 
um contexto concreto de aplicação na Universidade do Porto 
permitirá se na abordagem interpretativa concluir se houve erros 
metodológicos que inviabilizaram a viabilidade da aplicação 
dessas propostas.  

                                                        

3 [...] relação entre conhecimento e imaginação, métodos racionais e intuição, 

planejamento e acaso no processo de design; conceitos que estão contidos na 

dicotomia sapiens – demens. Por que o Homo não é apenas racional e sábio, 

mas também demens: para conseguir criar ele precisa de entusiasmo, paixão e 

uma boa dose de loucura. Na dicotomia “sapiens – demens”, “conhecimento não 

conhecimento”, nós encaramos a percepção no centro do pensamento do 

design. Sob uma perspectiva construtivista, nós entendemos a percepção como 

um “sistema de informação auto-organizado”, que restringe nosso pensamento a 

padrões já ajustados. O ato da percepção é sempre uma interpretação e um 

exercício influenciado biologicamente por significado. Então, se desejarmos uma 

visão diferente acerca de um problema de design, precisamos nos libertar de um 

tipo de percepção mecânica e rotineira. ( TSCHIMMEL, Katja, POMBO, Fátima, 

2005 ) 
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Se a implementação for bem sucedida no âmbito presente de 
trabalho em nível de contexto de ensino trabalho na UNAMA e 
simultaneamente na Universidade do Porto, espera-se a 
inscrição da estrutura advinda do trabalho a desenvolver no 
mapa de recursos pedagógicos a disponibilizar no nível 
internacional. E é, exatamente no intuito de criar condições de 
acessibilizar a compreensão, facilitar o exercício que levem à 
fluência da expressão visual de forma mais equânime e ágil que 
foi delimitado o tema para esta investigação ora proposta, 
objetivando propiciar ao estudante com pouca ou nenhuma 
familiaridade com a linguagem visual possa menos 
penosamente agregar habilidades que lhe permitam transitar no 
design com mais desenvoltura, liberdade e condições de 
expressão por meio da representação gráfica pelo desenho. 
 

CAMINHOS PECORRIDOS 
Em primeiro momento foi realizada pesquisa bibliográfica e 
documental que subsidiou a criação de métodos/técnicas que 
foram sendo aplicados e testados nas turmas de representação 
pelo desenho nas quais atuei como docente. 
Durante sete anos essas experimentações foram amplamente 
testadas e toda essa experiência serviu de base para a 
proposição dos artefatos que agora estão sendo testados nos 
três grupos de investigação. 
Os grupos iniciaram as atividades no dia 13 de maio, com uma 
apresentação do projeto, seus objetivos, metodologia e 
resultados esperados. Na ocasião após explicitação do projeto, 
assinaram termo de consentimento e comprometimento de 
participação no projeto. A partir do dia 27 de maio as sessões 
realizadas prenderam-se na realização de grupos de atividades 
com aplicação de artefatos didáticos Em cada encontro, três 
etapas associadas a um instrumento, focando objetivos 
específicos foram aplicadas. Após a realização de cada etapa, 
analisadas pelos alunos e pelo docente. O objetivo, na 
sequencia é evoluir para a proposição de um artefato único 
aplicável como facilitador do processo de aprendizagem pelo 
desenho e replicável a contextos análogos. 
Já foram realizadas três sessões com cada grupo, ou seja, nove 
sessões ao todo. Em cada sessão, aplicado um conjunto de três 
instrumentos que virão somar para constituir um artefato 
didático. 
Após essa série de testes, segue um período de sistematização, 
avaliação e proposição de novos instrumentos para uma 
segunda rodada de testes e experimentos. 

fig 4 – os artefatos visuais e a aprendizagem 
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Paralelo ao processo está sendo feita captura de imagens e 
entrevistas para a edição de um vídeo que marcará o 
fechamento do primeiro ciclo dessa fase de campo da 
investigação. Mais do que o simples registro, sintetiza o 
contributo das partes envolvidas no processo como subsídio 
para análise.  
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ABSTRACT 
For the last forty years, history has demonstrated that the 
evolution of video games has been largely based on the creation 
of variations of game mechanics found in previous games. In 
fact, several genres in the industry seem to have been 
established like this, and looking at the past, we may even assert 
that contemporary video games are the result of the exploration 
and experimentation of the rules and game mechanics of their 
predecessors, by introducing small variations in each iteration 
and thus originating new video games, providing a somewhat 
different experience. 
 
This paper is focused on the exploration of these variations in 
three video games that belong to different and primordial genres: 
Pong (1972) a paddle game, Asteroids (1979) a shooter, and 
Manic Miner (1983) a platformer. In this study, we worked with 
student programmers and professors at the Faculty of 
Engineering at the University of Porto that collaborated in 
reconstructing several variations of these games, several 
exemplars for a case study. We also held a workshop aimed at 
design students where we asked participants to create a 
variation of Pong. As the rules and mechanics of these games 
were altered, alternative behaviors were generated that, in turn, 
created alternative gaming experiences. In fact, several of these 
examples may eventually survive as independent, new, video 
games. 
 
Besides illustrating a part of the evolution of video games from a 
formal perspective, this work also aims at understanding how 
variations in a game system's mechanics influence and may 
even originate new video games and gameplay experiences. It 
aims at understanding how these dynamics behave, how this 
reconfigures the relationship between the system and the player, 
and how we can try to discover innovative gaming experiences. 
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1. PREMISES 
Contemporary video games retain many characteristics of their 
predecessors. In fact, if we disregard the algorithmic complexity 
they now possess, we may come to the conclusion that many of 
their predecessors’ gameplay mechanics still reside at their 
cores. 
 
It is becoming common to see complaints that the games biz has 
lost its creativity. Year after year, we see the same game designs 
re-issued with improved graphics and a new title – but it’s still the 
same old game we got tired of ten years ago. Why can’t the 
games industry come up with something new? (Crawford, 2004) 
 
Video games seem to be bound to some sort of evolution that 
has been based on exploring variations of their gameplay 
mechanics, thus creating new versions of the previous games. 
Actually, if we come to think of this, it is very common for a given 
video game to belong to a specific series. How many Mario 
games can we come across nowadays? Sonic, Resident Evil, 
Metal Gear, Wipeout, Final Fantasy, Far Cry, Fallout, The Elder 
Scrolls, Tomb Raider, Grand Theft Auto, The Legend of Zelda 
are just a few examples of famous video games series. 
 
It is usual for the newer game in the series to possess better 
graphics and an actualized game engine. This is only natural due 
to the underlying technological support that video games are built 
upon. But besides that, that video game may also present some 
new and alternative rules, modes of play, and variations in the 
gameplay mechanics of the previous games. And those may 
indeed originate alternative and, perhaps, innovative gameplay. 
 
Role playing video games usually promote tactical thinking when 
combating enemies, as the player explores the game world. The 
Final Fantasy series has been trying to implement alternative 
combat mechanics in each new iteration. From the turn-based 
combat found in Final Fantasy X (2001) to the real-time battles of 
Final Fantasy XII (2006), and even to a mixed mode found in 
Final Fantasy VII (1997), this series has been able to reformulate 
the mechanics of combat, and of character development, 
although maintaining many of their core characteristics. 
 
[G]enres ‘evolve’ akin to biological species (…). Innovation in 
video game genre is consequently understood as either 
exploring radically new ground by creating a new genre, or 

Fig. 1 – Pong: version 1. 

Fig. 2 – Pong: version 2. 

Fig. 3 – Pong: version 3. 

Fig. 4 – Pong: version 4. 

Fig. 5 – Pong: version 5. 
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refining current mechanics up one notch and taking an existing 
genre to a new age (…). (Arsenault, 2009)  
 
Our premisses are straightforward. If video games have been 
evolving in this fashion, it is logic to assume that they are what 
they are because they have taken a very specific path in their 
history, a path that was directed either by their designers and 
developers as by their audience and market demands. The 
question now is: what if they had taken another path along the 
way? What could have happened if the they had taken some 
other course? Raising this question makes us aware of the world 
of possibilities that lies ahead, or even that stood behind. It 
promotes the questioning of entire sets of gameplay mechanics 
that became standards and conventions, and that even 
originated entire genres. More than that, raising this question 
fuels the disposition for experimentation, which is crucial to the 
development of this medium. 
 

2. GOALS 
If we want to question the way video games have been evolving, 
we need to take a step back all the way to the classics, to the 
source, in which the algorithmic complexity and implementation 
procedures are simpler than on contemporary video games. Our 
goal is to raise a better understanding on how simple variations 
can promote alternative forms of player experience, and 
eventually innovative kinds of gameplay. 
 

3. METHODOLOGY 
This experience was developed over a period of four weeks, 
where we collaborated with professors and students in the 
Informatics Masters course (MIEIC) at the Faculty of 
Engineering, University of Porto. We issued an assignment to the 
students with a specific purpose: they had to develop a copy of a 
given video game, in which they also had to implement a 
variation (or a small set of variations) that influenced the 
original’s gameplay mechanics, thus exploring alternative and 
innovative experiences in play. Visual and audio alterations with 
no meaningful consequences to the gameplay experience should 
be disregarded. For example, if the original game is 2D, the 
implementation of a 3D world should only be considered if that 
affected the gameplay itself. In other words, the implemented 
changes needed to pay an effective contribution to the act of 
play, and not only for the purpose audiovisual gratification per se. 
 

Fig. 6 – Pong: version 6. 

Fig. 7 – Pong: version 7. 
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Students were given the choice of developing one of following 
two video games: Asteroids (1979) or Manic Miner (1983). These 
were chosen not only because of their technological traits—that 
permit quick development and implementation—but also due to 
their historical context and game design simplicity, which allowed 
us and the students to pinpoint their core characteristics and thus 
to pounder more manageable sets of alterations to affect their 
mechanics. 
 
Because Pong (1972) is an even simpler video game, for this 
experiment, instead of programmers we asked about twenty 
design students to organize themselves in small workgroups in 
order to create variations of the game, following the same 
premises. They used the Blender Game Engine 1, after a tutorial 
on how to implement Pong’s core gameplay mechanics. The 
prototypes were implemented in a short amount of time because 
the experiment was developed in a workshop. 
 

 
1 The Blender Game Engine is component of Blender—that is a software 

application to create and produce 3D works—to develop real-time interactive 

content. 
 

4. VARIATIONS ON GAMES 
In this chapter we will summarily describe the created versions. 
We will start with Pong (1972) and will move chronologically to 
Asteroids (1979) and finally to Manic Miner (1983). The resulting 
prototypes from Asteroids and Manic Miner are documented in 
video format at the following URL: 
http://paginas.fe.up.pt/~gig/djco/201213/P1. 
 

4.1 PONG (1972) 
Pong is video game that simulates a tennis game. The player 
controls a rectangle (a paddle) that is only able to move 
vertically. The game can be played against the computer or a 
human player that controls another paddle on the opposite side 
of the screen. Players use the paddles to throw a ball back and 
forth. The goal is to score by sending the ball pass the 
opponent's paddle. 
 
The variations implemented here are the simplest of them all, but 
they indeed promote alternative forms of play. In the versions 1, 
3, and 4 the field has gaps, bumps and other obstacles that 
modify the trajectory of the ball. In the version 2 the paddles are 

Fig. 8 – Version 1: Asteroids Third Person 
(Team 2) 

 

Fig. 9 – Version 2: I can't believe it's not 
Asteroids (Team 4) 
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now able to move rotationally. As the vertical movement is 
relative to the paddle and not to the game world, it is also able to 
move all around the field of play, although in another 
implementation this issue could be solved. Version 7 
implemented four playable paddles, consisting of a multiplayer 
version of Pong. In version 6 the field of play is round; and in 
version 5 not only the field is round but the paddles are as well. 
 

4.2 ASTEROIDS (1979) 
Asteroids is a video game released in 1979 where the player 
controls a triangular spaceship within an asteroid field. The goal 
is to score as many points as possible by shooting asteroids and 
flying saucers, while avoiding colliding with either or being shot 
by the latter. The screen is fixed and all the objects wrap around 
its edges. 

Version 1: Asteroids Third Person (Team 2) 
In this version the camera is fixed to the player’s avatar— the 
ship. Instead of being fixed as in the original game, the screen 
revolves around the ship. The authors also constrained the 
space of play to a visible square to increase the perception that 
the world is moving and not the other way around. 

Version 2: I can't believe it's not Asteroids (Team 4) 
In this version the player controls all the asteroids simultaneously 
and instead of the spaceship, which now aims and shoots 
automatically. So, as the player lost control of the spaceship, we 
raise the question: what is the player’s avatar in the game: the 
spaceship or all the asteroids? 

Version 3: Save FEUP (Team 6) 
This version mixes Asteroids and Missile Command (1980) 
mechanics. In Missile Command the player has to counterattack 
the missiles that rain from the sky. The player moves a crosshair 
to determine where the counter-missiles will explode, while trying 
to prevent the city that lies in the bottom of the screen from being 
destroyed. So, in this version of Asteroids the player not only has 
to fight for self-preservation, but to also for the preservation of 
others—the city. 

Version 4: Submerse FEUP (Team 7)  
In this version the authors implemented a little bit too many 
alternative features into the game. As a result the original game 
became unrecognizable. But what is interesting to note here is 
that as the game turned further and further away from the 
original, not only it became something else, it became other type 
of shooter—in this case, similar to other video games, such as 

Fig. 10 – Version 3: Save FEUP (Team 6) 

 

Fig. 11 – Version 4: Submerse FEUP (Team 7) 



251

~ UD’13 _ 2º ENCONTRO NACIONAL DE DOUTORAMENTOS EM DESIGN ~ 

 

Gradius (1985). 

Version 5: FeupRoides(Team 8) 
In this versions the authors focused too much on theme and 
narrative, and consequently were diverted from the original 
intention of the project. Nevertheless, it confirmed our 
expectations: these variations do not affect the gameplay, and 
thus the game remains the same. They just ‘dress’ the game 
differently and provide and alternative narrative context. 

4.3 MANIC MINER (1983) 
Those who imagine all video games to be a variation of the 
platformer formula are, in some ways, more correct than not. 
Conceptually speaking, the platformer may be the most 
archetypal video-game genre. A role-playing video game takes 
its core inspiration from tabletop games such Dungeons & 
Dragons, while the first-and-third-person viewpoint of many other 
games comes straight from the language of film. A platformer, on 
the other hand, has very few traceable antecedents, and those it 
does have—the static, sideways storytelling of Egyptian 
hieroglyphics, say—feel very distant indeed. (Bissel, 2011) 
 
Released in 1983, Manic Miner is one of the earliest video 
games in the platform genre. The player has to collect several 
glowing objects along the several caverns (levels) that she has to 
traverse before Willy’s (the players avatar) oxygen runs out. 
Once the objects are collected the player must go to the exit door 
that leads to the next level and ultimately to the end. The player 
explores the levels by walking and jumping while avoiding 
enemies. 
 

Version 1: Manic Ladiv (Team 1) 
This version mixes the mechanics of Manic Miner and VVVVVV 
(2010). In VVVVVV, instead of jumping, the player has the ability 
to change the direction of gravity, using that to avoid enemies 
and traverse the world. Successfully implementing this mechanic 
into Manic Miner raised the question if platform video games 
have been paying much of their attention to the control of 
playable characters and disregarding the influence the player 
may have on other elements.  

Version 2: FEUP Manic Miner (Team 5) 
This version is a bit similar to the previous one. When the player 
collects one of the glowing objects the game world rotates, and 
gravity changes only for the player avatar.  

Fig 13 – Version 1: Manic Ladiv (Team 1) 

Fig. 12 – Version 5: FeupRoides (Team 8) 

Fig 14 – Version 2: FEUP Manic Miner  
(Team 5) 
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Version 3: Manic FEUP (Team 9) 
This version is somewhat incomplete regarding the premises of 
the exercise. The player is able to attach a gun to her avatar. As 
soon as the player is able to shoot the game’s dynamics change, 
as it become a shooter, although with limited features. Amid 
some discussion we talked about inserting a feature that 
restrained the player’s avatar number of jumps. But, 
unfortunately that was not implemented. 

Version 4: Rulio Miner (Team 3) 
In this version the authors tried to create a 3D version of the 
original game, but in the end it became some other game 
altogether, as what happened with version 4 of Asteroids—
Submerse FEUP. 
 
5. ANALYSIS, CONCLUSIONS, AND 
FUTURE STUDIES 
Although this sample is still somewhat small for us to formulate 
major conclusions, we have been able to establish some brief 
considerations. We noticed that the projects that incorporated too 
many variations into the gameplay not only got more distanced 
from the original game, as they became a new game 
altogether—usually a new subset of the genre in which the 
original is inscribed. 
 
Secondly, it is also interesting to note that the variations that 
were based on narrative or theme bore no major implications on 
the transformations of the original game. In other words, we 
could not witness any evolution on genre or transformation of the 
game itself. On the other hand, variations on the visual 
component of the game that are somehow entagled with the 
perception of player agency transformed the original game’s 
gameplay with success. 
 
Although short, based on this sample, we raise the following 
question: if the different genres in video games have been 
evolving based on the creation of variations of their 
predecessors, what promotes the breaking of conventions (or the 
implementation of new ones)? If too many variations are 
implemented into a given video game, transforming it into 
something different, does that make it a truly new or innovative 
video game? Or, in other words, is it able to break conventions 
and to establish innovative forms of gameplay? And if that does 
not happen, what promotes it? Perhaps, new or different 
hardware? 
 

Fig 16 – Version 4: Rulio Miner (Team 3) 

Fig 15 – Version 3: Manic FEUP (Team 9) 
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RESUMO 
Este projecto pretende desenvolver modelos para a produção de 
artefactos em sistemas biológicos com potencial generativo, 
onde a aleatoriedade dos actuadores no preenchimento das 
suas necessidades fisiológicas, tem uma forte contribuição na 
definição da forma. Para entender os elementos conjunturais 
destes sistemas, temos vindo a desenvolver modelos para 
análise e crítica utilizando abelhas, cogumelos e formigas, onde 
as matrizes e sistemas são projectados, mas os resultados finais 
estão dependentes das variáveis dos actuadores biológicos e 
das opções de quem os manipula. 
Ao definirmos as matrizes e os processos produtivos, 
pretendemos disponibilizar para o público em geral sistemas que 
reproduzam artefactos similares e replicáveis, porém singulares, 
em consequência da intervenção dos actuadores biológicos. 
Sendo estes artefactos o resultado da proximidade entre os 
vários intervenientes: o designer que concebe os sistemas, o 
utilizador que nutre e cultiva o sistema, e dos actuadores que o 
executam, a necessidade de difundir os achados por forma a 
atrair pessoas que com eles queiram desenvolver as suas 
experiencias pessoais é da máxima importância.  
Ao não obteremos à partida formas finais polidas e livres de 
imperfeições, mas sim formas inconstantes, sinuosas e rudes, 
optamos por ensaios com geometria simples numa primeira fase 
no intuito de simplificar a sua compreensão. Pretende-se com 
um conhecimento mais aprofundado desenvolver ferramentas 
que permitam gradualmente ir aumentando a sua complexidade.    
Estes artefactos procuram reforçar as relações emocionais entre 
utilizador e objecto, procuramos que os elos emocionais surjam 
da empatia criada pela compreensão da sua génese e do seu 
processo de produção, mas também pelo acompanhamento do 
seu desenvolvimento da fase embrionária à interrupção do seu 
crescimento. A criação de uma plataforma digital que servirá 
para difundir os conhecimentos, terá que igualmente suportar a 
publicação dos resultados feitos por terceiros assim como o seu 
registo relacional com os sistemas e a sua avaliação qualitativa. 
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CONTEXTO   
Propõe-se com esta investigação o desenvolvimento de 
ferramentas de produção de artefactos únicos e irreplicáveis em 
sistemas biológicos com potencial generativo, como pretexto 
para questionar a uniformização que advém da produção em 
massa (Bill, 2010). Por outro lado, a imergente produção local e 
personalizada que resultam da democratização das tecnologias 
digitais de fabricação, por si só não garantem artefactos 
inovadores e pensados para um indivíduo específico e não para 
as massas (Grimm, 2012). Observa-se por um lado o rápido 
crescimento das plataformas electrónicas onde se pode partilhar 
e descarregar ficheiros para a produção de artefactos com 
tecnologias digitais, que apesar de na sua grande maioria serem 
editáveis e personalizáveis requerem ao utilizador grandes 
conhecimentos técnicos; por outro o grande aumento do número 
de Fab labs (Laboratório de fabricação do inglês fabrication 
laboratory) existentes são de difícil acesso ao cidadão comum e 
requerem o auxílio de um técnico especializado para traduzir as 
pretensões do utilizador para a tecnologia disponível. 
Acreditamos que os sistemas apresentados apresentam-se 
como uma alternativa não só por os seus resultados garantirem 
sempre peças únicas e irreplicáveis mas por não exigirem dos 
utilizadores complexos conhecimentos técnicos.      

 
Com a produção de artefactos em sistemas com potencial 
generativo, onde os factores aleatórios e fisiológicos da natureza 
têm um papel definidor da forma, esta epigénese é vista como 
impregnadora de novos valores e características. Para perceber 
os elementos conjunturais destes sistemas, propõe-se o 
desenvolvimento de modelos (formigas sobre pasta de faiança, 
abelhas sobre cera de abelha e cogumelos sobre aparas de 
madeira e palha) para a sua prática, crítica e análise, onde a 
matriz e o sistema são concebidos e disponibilizados, mas onde 
os resultados finais estão dependente das opções de quem os 
manipular e da actuação das variáveis biológicas.   
 
Procura-se com os sistemas apresentados potenciar a produção 
de artefactos, que mais do que terem sido pensados 
formalmente para irem de encontro às necessidades ou desejos 
do seu utilizador, fomentem uma ligação emocional, fruto da 
empatia gerada e da compreensão da sua génese.  
 
Estes artefactos só resultarão em produtos finais se o sistema 
for compreendido e nutrido pelos utilizadores. Os resultados 
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finais são singulares e únicos, com qualidades estéticas que 
advém da compreensão das suas restrições de crescimento e 
dos laços que com ele são gerados. Os cânones de qualidade 
associados aos bens produzidos em massa são postos em 
causa, visto que os artefactos resultantes não terão formas finais 
polidas e livre de imperfeições, mas sim formas que são 
inconsistentes, deformadas e sinuosas. Outras questões, como 
o tempo de produção e a dedicação que os sistemas requerem 
de seus utilizadores são motivo para questionar as ligações que 
irão surgir entre os utilizadores e estes artefactos.     

 

ENSAIOS  
“It therefore seems that a thing made with precision is also 
beautiful, and the study of natural and spontaneous forms is of 
the highest importance to the designer, (…) how many different 
imitations are made of a spontaneous object, all inferior to the 
original, (…)”(Munari, 2008) 
 
Os actuadores biológicos (formigas, cogumelos e abelhas) foram 
escolhidos com base nos seguintes critérios:  
- A proximidade geográfica e facilidade de aquisição: a produção 
de cogumelos e mel é uma prática comum e bastante proliferada 
na nossa realidade agro-alimentar de pequenos e médios 
produtores, ambas também são comuns como hobbies, 
permitindo assim acesso facilitado a pessoas com experiência 
que nos prestem auxílio e permitem de forma mais acelerada a 
obtenção de resultados satisfatórios. A Associação Apicultores 
Litoral Centro e a Mykes - Cogumelos Silvestres e de Produção 
própria Unipessoal lda, são os parceiros que têm permitido um 
desenvolvimento mais acelerado dos ensaios. Sendo a prática 
de produção de formigueiros pouco comum na nossa realidade 
geográfica, os ensaios com formigas têm sido numa base 
tentativa-erro, variando as espécies de formigas, os substratos e 
as condições atmosféricas.  
- Baixo custo e períodos curtos até à obtenção de resultados 
visíveis: os valores monetários serem reduzidos não só facilita a 
produção de ensaios em grandes quantidades mas facilita que 
outros possam replicar os ensaios de uma forma mais acessível. 
Sendo que em média conseguem-se resultados visíveis com as 
abelhas e as formigas nos primeiros 3 a 5 dias e que com os 
cogumelos passado o período de expansão do micélio 
(conjunto dos filamentos (hifas) que constituem a parte 
vegetativa dos fungos) que varia dependendo na área do 
substrato podemos ver resultados iniciais em aproximadamente 
2 ou 3 dias. Acreditamos que ao conseguirmos resultados dentro 

fig 1 – pormenor de ensaio com abelhas  

fig 2 – pormenor de ensaio com formigas  

fig 3 – pormenor de ensaio com cogumelos  



257

~ UD’13 _ 2º ENCONTRO NACIONAL DE DOUTORAMENTOS EM DESIGN ~ 

 

de períodos relativamente curtos o utilizador terá maior 
entusiasmo na sua manipulação.  
- Manipulação significativa da geometria base: pretende-se que 
as geometrias base sejam simples e replicáveis, desta forma a 
percepção do papel do actuador biológico é mais visível, a 
complexidade e variabilidade é maioritariamente garantida pelo 
actuador a olho nu de forma muito significativa. Cada célula das 
abelhas tem um diâmetro de aproximadamente 5,5mm, os túneis 
das formigas têm diâmetros entre 2mm a 5mm e os chapéus dos 
cogumelos podem ter diâmetros superiores a 10cm.  
 
D'Arcy Thompson em On Growth and Form afirma que as 
geometrias base na maioria dos elementos biológicos são 
cilindros, que quando submetido a pressões externas e internas 
são condicionados até adquirirem as geometrias variadas e 
complexas com que normalmente se apresentam. Um exemplo 
apresentado é o das células dos favos das abelhas: as abelhas 
desenham células cilíndricas mas a pressão de umas células 
contra as outras força o cilindro a adquirir a forma de prisma 
hexagonal que normalmente percepcionamos quando vimos um 
favo de abelha (Thompson, 2002). Com base neste princípio 
optamos por geometrias próximas das de um cilindro ou 
ligeiramente cónicas procurando que o actuador biológico seja o 
elemento que define a forma final, i.e. não se pretende que o 
actuador siga uma geometria predefinida mas sim que utilize 
essa geometria como base de actuação.           
 

CONCLUSÃO 
Apresentam-se sistemas biológicos tendencialmente 
generativos, como ferramentas que permitam uma produção 
para a individualização, onde variáveis como o aleatório, o 
tempo de produção e em particular o funcionamento natural dos 
actuadores biológicos são valorizados e permitem que se 
produza de forma replicável peças singulares. O intuito é que 
estes sistemas funcionem como modelos para o estudo das 
questões que se levantam quando se analisa as consequências 
para o design como disciplina no contexto apresentado. 
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RESUMO 
A presente investigação está relacionada com a evolução e a 
transição do design editorial tradicional para um novo design 
adequado aos suportes digitais interactivos. Pretende-se com 
este estudo fazer uma análise do processo de mediação entre 
suportes e encontrar possíveis soluções para o desenvolvimento 
de novas narrativas e de novos modelos de interacção, 
visualização e representação de informação com o objectivo de 
melhorar a experiência de “leitura” do utilizador.  
 
O foco deste estudo está centrado na relação papel-digital e na 
forma como o design pode intervir, ao nível do contexto editorial, 
como agente de agregação de assuntos e conteúdos científicos, 
para que eles sejam apresentados e apreciados pelo público em 
geral. Neste sentido, pretende-se explorar a simbiose entre o 
papel e o digital, através do recurso às novas tecnologias, de 
forma a estimular as capacidades sensoriais dos leitores e, 
consequentemente, melhorar a sua experiência de leitura, 
fomentando uma maior dinâmica de participação. Para tal, como 
objecto de estudo, propõe-se a criação de uma revista sobre 
design, num formato híbrido, que reúna num único produto as 
valências da teoria e da prática no contexto português. A revista 
servirá como protótipo para identificar novas abordagens 
interactivas e comunicacionais com os leitores. Servirá também 
para promover o design português junto dos pares e 
simultaneamente fazer a divulgação do mesmo junto do público 
em geral. 
 
A metodologia de trabalho a adoptar para o desenvolvimento 
deste projecto engloba um conjunto de diferentes ciclos de 
investigação-acção, de pesquisa, mapeamento das 
possibilidades de interacção e comunicação e prototipagem de 
uma revista sobre o design nacional, que permitam responder às 
necessidades de implementação do projecto e à aplicação 
prática como forma de validar as hipóteses a desenhar. 
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ENQUADRAMENTO 
O sector da imprensa enfrenta novos desafios na procura de 
soluções que permitam garantir a viabilidade e continuidade da 
imprensa, enquanto veículo de transmissão de informação. Um 
dos desafios mais relevantes centra-se na passagem do papel 
para o digital, sendo importante procurar formas que permitam à 
imprensa tradicional sobreviver numa época em que abundam e 
proliferam as fontes online de notícias e conteúdos muitas vezes 
gratuitos. 
 
Com o presente trabalho pretende-se analisar a evolução e a 
transição do design editorial tradicional para um novo design, 
através da construção de novas narrativas, com recurso às 
novas tecnologias, de forma a promover a simbiose entre o 
papel e o digital, com o intuito melhorar a experiência de leitura 
do utilizador e fomentar uma maior dinâmica de participação. 
 
Pretende-se no final deste estudo, perceber de que forma é que 
se pode criar uma simbiose entre a edição em papel e digital, 
que estimule as capacidades sensoriais dos leitores, através da 
criação de uma revista de design num formato híbrido (fig 1). 

 

ESTADO DA ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No actual cenário, a imprensa está a atravessar um período de 
mudança consequente de um conjunto de fenómenos sócio-
económicos que afectam o sector (Doctor, 2010; Gradim, 2006; 
Boczkowski, 2005), nomeadamente a passagem do formato 
analógico para digital, o aumento da presença online (Matos, 
2007) e as alterações nos hábitos de consumo, produção e 
partilha da informação, onde a internet começa a ter um peso 
esmagador (PwC, 2009) (fig 2). Face a estas mudanças, os 
editores estão a passar por uma fase de profunda transformação 

fig 1 –  modelo de triangulação Tecnologia-
Programa-Autor, para o desenvolvimento de 
uma revista híbrida 

IMPRENSA/
INFORMAÇÃO NOVAS 

NARRATIVAS/
INTERACÇÃO/
AGREGADORES

RA/
REDES SOCIAIS/
AGREGADORES

REVISTA
HÍBRIDA

PR
OG

RA
M
A

AUTOR

TECNOLOGIA

fig 2 -- O actual cenário da 
imprensa 
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e alteração de paradigma e do modelo de negócio (Matos, 2007; 
Pavlik, 2001; Jenkins, 2006), enfrentando novos desafios na 
procura de soluções que permitam garantir a viabilidade e 
continuidade da imprensa escrita na passagem para o digital.  
 
Apesar de nos últimos anos ter-se constatado uma redução de 
publicações de informação em formato papel e um aumento da 
presença online (Matos, 2007), bem como a transferência de 
cada vez mais leitores para o ambiente digital, onde a internet 
começa a ter um peso esmagador (PwC, 2009;), a existência do 
papel tem vindo a persistir (Steimle, Mühlhäuser, & Hollan, 
2012). 
 
De acordo com o estudo publicado pelo Observatório da 
Comunicação (OberCom, 2013) “Média em Movimento 2013”, as 
opiniões dos especialistas e consultoras de media dividem-se 
entre duas tendências distintas em relação ao futuro da 
imprensa. O primeiro grupo, minoritário, tem uma abordagem 
catastrófica, em que apontam para o fim do papel e a 
supremacia do digital. O segundo grupo, com uma opinião mais 
consensual, defendem o que designam como a teoria da 
complementaridade, argumentando que o futuro da imprensa 
passará pela associação dos formatos em papel e digital. 
 
Com os desenvolvimentos dos últimos anos, as publicações 
estão a entrar numa era híbrida, reforçando cada vez mais a 
edição de notícias no formato papel e digital (Doctor, 2010), e a 
transformar-se em marcas digitais multiplataforma (fig 3). 
Adicionalmente, a proliferação de dispositivos móveis está a dar 
lugar a um novo consumidor de notícias multiplataforma, que 
acede a notícias através destes dispositivos e através de fontes 
tradicionais (Pew Research Center, 2013). 
 
O aparecimento das tecnologias móveis, dos blogs e redes 
sociais e da realidade aumentada, abre um novo leque de 
possibilidades para o mundo da imprensa, surgindo a 
necessidade de desenvolver novas narrativas não lineares que 
promovam a simbiose entre o papel e o digital, e uma melhoria 
na experiência de leitura, tornando-a mais imersiva, interactiva e 
participativa (fig 4). Com os desenvolvimentos nos novos média, 
apareceram novas técnicas de narrativa que envolvem o público 
de uma forma mais contextualizada, possibilitando a escrita não 
linear, a customização e um maior envolvimento do leitor (Pavlik, 
2001), potenciando o fluxo de dados na internet em tempo real, 
com o intuito de “alcançar a máxima dispersão e 

fig 3 – as notícias são publicadas, cada vez, 
mais em múltiplas plataformas 

fig 4 – as narrativas não lineares permite o 
envolvimento do leitor de uma forma mais 
imersiva e contextualizada 
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descentralização dos receptores humanos” (Kerckhove, 
1998:143).  
 
Estas tecnologias surgem como um novo tipo de agregador de 
notícias, que se baseiam no diálogo, nas comunidades e num 
nicho ou rede de pessoas (McMullan, 2011) que partilham 
interesses comuns e envolvem os leitores na construção da 
estória, adicionando um carácter lúdico à informação 
(infotainment). 

 
Apesar dos desenvolvimentos recentes apresentados 
anteriormente, consideramos que ainda não foram exploradas 
todas as potencialidades que as tecnologias podem trazer para 
o sector da imprensa. Falta ainda desenvolver novas formas de 
trabalhar a narrativa e o conteúdo editorial, resultando numa 
nova apropriação dos meios, em que não dizem a mesma coisa, 
mas complementam-se.  
 
Com o resultado desta análise, consideramos que uma solução 
híbrida, recorrendo as tecnologias existentes (realidade 
aumentada, dispositivos móveis, entre outros) pode contribuir 
para aproximar os dois mundos (analógico e digital), melhorando 
a experiência global das pessoas ao nível da compreensão, 
motivação e relação com a marca, mas esta solução passa por o 
design de novas formas de experiênciação dos conteúdos 
informativos. 

 

OBJECTIVOS 
O presente trabalho tem como objectivo encontrar possíveis 
soluções para a mediação entre suportes, analisando as 
oportunidades que se abrem através da interactividade, das 
novas narrativas, da comunicação emocional e do acesso, em 
tempo real, às fontes acreditadas de informação, preservando 
assim o seu valor enquanto marcas. O foco deste estudo está 
centrado na relação papel-digital e na forma como o design pode 
intervir ao nível do contexto editorial, explorando o potencial de 
cada suporte e a interacção com o leitor. 
 
Pretende-se incorporar um conjunto de funcionalidades e 
serviços inovadores que valorizem e potenciem a utilização de 
artefactos de informação analógicos e digitais, explorando a sua 
relação através de estratégias tecnológicas actualmente 
disponíveis.  
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Espera-se com este estudo contribuir para a definição de 
estratégias híbridas, através da utilização das tecnologias 
existentes, com a incorporação de elementos adicionais de 
reforço das narrativas não lineares em ambos os meios, tirando 
partido das características de cada suporte, que permitam a 
ambos os meios complementarem-se em forma e função. 
 
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS 
Tendo como base o pressuposto que, por um lado, há uma falta 
de produtos informativos na área de design para públicos 
especializados, e por outro lado, o design e o resultado da sua 
aplicação está pouco difundido junto do público não 
especializado, há uma necessidade de difundir e valorizar o 
design português, o qual actualmente não têm o devido impacto 
e distinção a nível nacional.  
 
Desta forma, como objecto de estudo, propõe-se a criação de 
uma revista sobre design num formato híbrido que servirá como 
protótipo para criar uma simbiose entre formatos e trabalhar os 
processos interactivos e comunicacionais com os leitores (fig 5). 
Pretende-se também contribuir para a consolidação da 
comunicação do design e para a valorização dos conteúdos 
informativos, tendo impacto na cadeia de valor da informação e 
na afirmação das marcas de comunicação independentemente 
do meio ou suporte utilizado. Espera-se com este estudo que o 
design nacional seja valorizado e que o seu posicionamento seja 
reforçado. 
 

METODOLOGIA 
A metodologia de trabalho proposta para o desenvolvimento 
deste projecto engloba um conjunto de diferentes ciclos de 
investigação-acção que permitam responder às necessidades de 
implementação do projecto e à aplicação prática como forma de 
validar as hipóteses a desenhar. 
 
Tendo em vista o desenvolvimento de uma revista híbrida sobre 
design, para a promoção e divulgação da actividade científica e 
profissional junto do público em geral, começou-se por fazer um 
levantamento do estado da arte, uma análise de artefactos e 
projectos relacionados com as temáticas abordadas. 
 
Com base na análise efectuada, apresenta-se neste artigo o 
trabalho de desenvolvimento conceptual para a revista híbrida, 
durante o qual foram explorados possíveis modelos de 
interacção e novos formatos de narrativas.  

PAPEL DIGITAL

HÍBRIDO
fig 5 – o modelo híbrido combina 
potencialidades do suporte papel e digital 
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OBJECTO DE ESTUDO 
REVISTA HÍBRIDA IDEA+  
Face aos considerandos apresentados anteriormente, torna-se 
pertinente desenvolver novas metodologias de mediação entre 
os meios que permitam apresentar e comunicar conteúdos 
científicos de uma forma mais dinâmica e interactiva para que 
eles sejam apreciados e apresentados a um público mais 
abrangente. 
 
A singularidade do projecto assenta na reunião num único 
produto as valências da teoria e da prática, unindo em torno de 
temas comuns, produtos editoriais distintos, mas 
complementares. A cultura do design, as comunicações entre 
protagonistas e o elevado mercado de recém licenciados, assim 
como de novos interessados oriundos de outros domínios de 
conhecimento (engenharia, gestão arte, entre outros) justificam, 
por si, a criação de novas e regulares plataformas de 
comunicação dedicadas à necessária divulgação científica e 
profissional do design, o que justifica a pertinência do 
desenvolvimento deste projecto. 
 
Desta forma, o objecto de estudo associado ao presente 
projecto de investigação consiste na criação de uma revista 
sobre design num formato híbrido (papel e digital) (fig 6), como 
veículo de comunicação externa do Instituto de Investigação em 
Design Média e Cultura (ID+), para difundir e valorizar o design 
português. 
 
O conceito editorial associado ao artefacto terá como função 
divulgar informação profissional e científica, tendo em 
consideração a adequação e organização dos conteúdos à 
heterogeneidade dos públicos. O design funcionará como 
agente de agregação de conteúdos científicos, para que eles 
sejam apresentados e apreciados pelo público em geral.  
 
Assim, a revista estará organizada segundo duas abordagens 
diferentes: a ciência (pensar), que contém o pensamento 
científico estruturado segundo as metodologias de investigação 
e do rigor académico, servindo para divulgação dos trabalhos 
científicos que têm vindo a ser desenvolvidos por alunos e 
investigadores na área do design; a poética (fazer), que contém 
uma vertente mais prática e ilustrativa da instanciação dos 
conceitos teóricos da disciplina em artefactos de design. 
 
 

fig 6 – revista híbrida: a informação será 
adaptada aos diferentes meios de forma a 
criar uma simbiose entre o papel e o digital  
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A REVISTA HÍBRIDA: ESTUDOS CONCEPTUAIS 
O modelo de interacção do formato papel privilegia a 
horizontalidade da linha e a sequência de páginas, segue um 
modelo descritivo, mais relacional e interpelativo, utilizando uma 
paisagem gráfica linear, finita e estática. Por sua vez o formato 
digital é uma janela infinita que perde os limites do tempo e do 
espaço, segue um modelo interactivo, mais envolvente e 
relacional, onde a escolha é dominante e  movida pelo desejo 
(fig 7). 
 
A edição em papel apresenta-se como uma obra simetricamente 
organizada, com duas frentes, que representa o paralelismo 
entre o pensar e o fazer, ou seja, a ciência e a poética. O 
formato digital baseia-se em dois tipos de funcionamento: um 
modelo de hibridez real, sustentado numa correlação entre o 
papel e o digital onde os meios se relacionam directamente 
através da identificação de objectos na paisagem gráfica, 
funcionando como uma extensão do suporte estático do papel; e 
um modelo de hibridez metafórica, sustentado na construção e 
personalização das narrativas, promovendo a experiência e o 
envolvimento do leitor.  
 
O modelo de hibridez real utiliza uma camada de informação 
adicional sobre o papel, complementado a informação existente, 
e explora os conceitos da hibridez e das narrativas não lineares 
entre o papel e o digital, através da realidade aumentada (fig 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig 8 – esboço da interacção papel-
digital com a realidade aumentada 

fig 7 – esboços do conceito editorial e a 
relação entre o papel e o digital 
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Utilizando a câmara de um dispositivo, os objectos na paisagem 
gráfica da edição em papel são identificados e despoletam sobre 
a imagem capturada opções adicionais de informação com as 
quais o leitor pode interagir.  
 
O modelo de hibridez metafórica, pretende explorar a 
característica interactiva e estimular a participação dos leitores 
na construção das narrativas. Este modelo está ancorado na 
existência de um suporte digital (fig 9), baseado numa revista 
exploratória com uma paisagem gráfica, diferente do papel, onde 
se perde a noção dos limites e do tempo.  
 
Os leitores são convidados a explorar, através dos gestos, o 
artefacto digital tocando e mexendo nos conteúdos, tendo a 
possibilidade de personalizar o mesmo, através da definição de 
temáticas, da atribuição de palavras-chave (tags) ou da 
reorganização da informação disponibilizada. 
 
 

 
 
Adicionalmente, de forma a oferecer diferentes perspectivas da 
informação e incentivar o pensamento crítico, facilitando a 
compreensão da informação, pretende-se definir uma série de 
ferramentas que permitam ao leitor controlar a forma como 
aparecem os conteúdos, nomeadamente através de ferramentas 
que permitam adicionar ou subtrair informação através da 
activação/desactivação de camadas ou filtros de dados, controlo 
incremental (zoom) do conteúdo a ser exibido (fig 10). Também 
terá a possibilidade de contribuir para a construção da narrativa, 
através da partilha e da publicação de comentários ou, 
eventualmente, dos seus próprios conteúdos. Numa área 
pessoal, poderá guardar artigos de interesse, fazendo a 
compilação em revista dos artigos seleccionados (arquivo). 

fig 9 – exemplo da 
paisagem gráfica do 
formato digital 

 

fig 10 - ferramentas que permitam ao 
leitor controlar a forma como aparecem 
os conteúdos 
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CONCLUSÃO 
Esperamos com este projecto contribuir significativamente para 
o desenvolvimento de novos modelos de visualização e novas 
narrativas aplicadas ao sector da imprensa que maximizem a 
valorização dos conteúdos informativos e promovam a simbiose 
entre suportes, melhorando a experiência global do utilizador e 
uma maior notoriedade do design, enquanto agente de 
agregação de conteúdos científicos para um público mais 
alargado. A incorporação de novas tecnologias no design 
editorial da imprensa, para a criação de uma solução híbrida, 
poderá ser um elemento de ligação entre os diferentes suportes 
e dispositivos, fomentando uma participação mais activa dos 
leitores e uma leitura mais imersiva. 
 
Nesta fase do estudo, foi definida a metodologia de trabalho, 
foram identificadas as hipóteses teóricas e foram feitos estudos 
preliminares para o objecto de estudo, os quais vão ser testadas 
numa fase mais avançada do trabalho, sendo que se espera 
obter e divulgar resultados mais concretos no espaço de dois 
anos.  
 
No entanto, ficam em aberto outros campos de estudo que mais 
tarde podem complementar o alcance e abrangência do 
presente trabalho. 
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RESUMO 
Nos figurinos, o papel do designer está em compreender tanto o 
performer e a obra artística que este interpreta, como o campo 
em que a performance tem lugar. Cabe-lhe compreender o 
contexto de uso para fazer convergir a comunicação do 
performer com o entendimento do público. O figurino é forma e 
plataforma de interacção bidireccional, estética e emotiva, onde 
o tempo da demora em torno de uma acção e de um gesto é 
fruto da imprevisibilidade. Quando o espectador se revê no 
performer, entrando na dimensão conceptual do espectáculo 
que assiste, ele «veste» também o figurino, gerando-se um 
vínculo afectivo. Redesenha-se, simultaneamente, o corpo e a 
identidade do sujeito que veste e daquele que o observa, devido 
ao carácter transitório entre corpo e meio, expresso pela 
segunda-pele. Nela se espelham indivíduo e sociedade, dada a 
função significante que o material têxtil comporta. A moda torna-
se então num sistema de comunicação e construção de 
consciência crítica, o qual é potenciado por estruturas têxteis 
inteligentes capazes de responder a estímulos do corpo e do 
meio ambiente. Se, por um lado, a mensagem do performer se 
torna visível e transparente, o contributo cognitivo do vestuário, 
no cerne da comunicação bidireccional performer/público, dá ao 
espectador um papel interventivo: funde-se ficção com 
realidade. A criação de um novo discurso simbólico em torno de 
um objecto estético demonstra que design é educação; a 
introdução de novas tecnologias têxteis estimula o diálogo e 
promove a produção de identidade e de valor cultural. 
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1. PERFORMANCE: ENTRE A MODA E O 
CORPO 
A moda, entendida como obra de arte contemporânea (Cabral, 
2010), tem o corpo como meio de expressão, sendo que a união 
entre corpo e vestuário se traduz em objecto estético e de 
contemplação na performance. No design de figurinos é 
necessário distinguir a percepção que dele é feita, ou seja, do 
significado do corpo revestido – e então caracterizado – e a do 
figurino que reveste, embora se correlacionem. Franz Erhard 
Walter, em 1967, no seu vídeo Andar como Escultura, utiliza 
uma singela faixa de tecido a ligar nove pessoas a caminharem 
juntas, para mostrar que “o tecido, como as roupas e a pele, é 
frágil e expressa a qualidade única do transitório.” (Fricke, 
Honnef & Shneckenburger, 2005:550). Vemos corpo e figurino a 
alimentarem a criação de linguagens expressivas que inferem 
fenómenos colectivos, traduzindo-se em formulações de juízos 
estéticos e emotivos, preferencialmente desprovido de 
considerações morais, porque assim pressupõe a autonomia 
ética da arte (Santos, 2008:67). 
 
Leigh Bowery é exemplo de uma dimensão de contemplação 
que coloca o espectador a reflectir sobre o corpo como meio de 
expressão, sem que seja possível evitar o questionamento entre 
o que distancia o corpo observado no palco e o seu próprio 
corpo, por si sentido. Modificado através da roupa, o corpo do 
performer surge deformado, levando a que, como espectadores, 
“a nossa percepção (…) [seja um] jogo feito na dimensão do 
abstracto e do psicológico, onde interrogamos as fronteiras entre 
corpo e roupa, entre sujeito e objecto” (Cabral, 2010:55). Por 
outro lado, se na moda “a performance é o designer”1 (English, 
2007:146), podemos acrescentar que, nesta posição em que 
colocamos o design de moda, a performance é também o 
espectador. O papel do designer está em compreender tanto o 
performer e a obra artística que este interpreta, como o campo 
em que a performance tem lugar; porque se o espectador se 
revê no performer, entrando na dimensão conceptual do 
espectáculo que assiste, ele «veste» também o figurino: “o 
espectador entra na peça por ter entrado na sala em si” 2 
(Pachicara, 1995:33). Esta conjugação de elementos que se 
posicionam entre si numa unidade de espaço e tempo que lhes 

                                                        
1 t.l. de:: “the performance is the designer” 
2 t.l. de: “the viewer enters the piece because the viewer has entered the room 
itself.” 
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dá significado é já de si referida por Marcolli em Teoria del 
Campo (1981). 
 
Com o potencial dos novos materiais inteligentes e a utilização 
da moda no âmbito da performance, vemos materialidade e 
imaterialidade serem exploradas com contributos 
simultaneamente físicos e cognitivos. Miyake dizia, já em 1963, 
que “queremos estimular a imaginação através do vestuário”3 
(Simon, 1999:1), e vemos no vestuário inteligente – interactivo 
por ser feito de têxteis que respondem a estímulos do utilizador 
e do meio ambiente –, a materialização dessa metáfora. De 
facto, os limites da moda parecem ser hoje os desígnios da 
mente, quando a ficção se torna realidade em vestuário como a 
capa The Invisible Cloak de Tachi Lab (2003) que nos funde 
com o meio ambiente, ou como Bubelle – Blush Dress (2006) da 
Philips Design Probes, que apela ao design emocional, 
mudando de cor. No entanto, se a protótipos inovadores e 
inesperados como estes queremos dar significado, há que 
utilizá-los em contextos culturais específicos, para que 
comuniquem, não basta que revelem intenções do utilizador de 
uma forma literal e visível. 
 
2. DISCURSO CONCEPTUAL: ENTRE 
TRADIÇÃO E MODERNIDADE 
Várias opções são válidas quando falamos em comunicação de 
ideias relacionadas com a performance artística, e para tal é 
necessário ter em consideração os atributos dos materiais 
têxteis ditos não tecnológicos, ou seja, o estatuto de linguagem 
que têm adquirido ao longo dos tempos, nos seus contextos de 
uso. Não esqueçamos que “o corpo cria uma relação muito 
particular com a roupa que veste, influenciando o 
comportamento adoptado, os movimentos despoletados e as 
posições consequentes” (Sargento, 2011:44) e que “o nosso 
olhar (…) tende a procurar elementos familiares, elementos de 
afectação” (Santos, 2008:57). Worbin (2010:5) dá um exemplo: 
“os têxteis tradicionais têm uma maneira própria de evoluírem ao 
longo do tempo, por exemplo, ao serem reutilizados”4. 
Lembremos noções apreciáveis como as que a Arte Povera e a 
Arte Conceptual nos deixaram, porque o “uso de materiais com 
um sentido próximo da nossa simplicidade e da nossa realidade 
quotidianas (…) facilitam a formulação de questões acerca dos 
valores instituídos (…) na construção do discurso conceptual” 

                                                        
3 t.l. de: “we want to stimulate the imagination through clothing” 
4 t.l. de: “traditional textiles have their way of developing over time, for example 
by being reused” 
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(Cabral, 2010:44). Contudo, o aspecto cognitivo relaciona-se 
com esse discurso que é veiculado através da forma, e a 
utilização das novas tecnologias poderá trazer novas valências 
comunicativas como veremos adiante, sendo que “o avanço da 
tecnologia permite a adequação de materiais tecnológicos 
perante o processo de fabricação dos tecidos (…) e a formação 
de circuitos e redes de comunicação capazes de transferir 
informações para o meio externo” (Udale citado em Silva, 
Almeida e Costa, 2012:3). É importante então destacar que a 
inovação pode encontrar o seu lugar na aliança entre técnicas 
artesanais e opções completamente tecnológicas – onde 
presente e futuro estão de mãos dadas (Silva, Almeida & Costa, 
2012; Abdelfattah, Cabral & Tabeth, 2012), já que “a função 
estética atribui aspectos psicológicos de percepção sensorial 
durante o uso (…) [e] a função (…) simbólica (…) é atribuída aos 
aspectos espirituais, psíquicos e sociais de uso” (Brisola & 
Maffei, 2012:5). 
 
Vejamos, porém, que o essencial é suavizar a presença da 
tecnologia e integrá-la na acção artística, tornando-a assim 
transparente, porque é afinal a acção e a experiência em seu 
torno que importam (Press & Cooper, 2003:69-70). Por outro 
lado, estando o têxtil em contacto com a pele, este há que ser 
inócuo na interferência com o trabalho do performer, porque 
activa os “sensores tácteis e as reacções humorais e viscerais 
que constituem a reacção prazerosa ao objecto” (Damásio, 
2000:294). Deste modo, noções relacionadas com aquilo que 
uma obra de arte deve parecer e transmitir são então tidas em 
consideração, bem como a forma significante de que nos fala 
Bell, que nos consegue, para além de informar, emocionar, 
porque é aí que está o seu valor (Bell, 2000:59). Desta feita, a 
prática de design centrado no utilizador torna-se essencial na 
complementaridade entre a prática conceptual e a construtiva, 
mas não é suficiente. Vemos no design de figurinos inteligentes 
paralelismos com a performance artística, tanto nos seus 
fundamentos como na construção de elementos plásticos que a 
componham, e que dependem da consciência do impacto da 
mesma no espectador. Quando Roosegarde desenvolve 
Intimacy 2.0, este não expõe apenas o corpo. Fá-lo com 
consciência desse enquadramento social e cognitivo relativo ao 
impacto da sua nudez com a utilização de vestuário que o 
revela, prevendo a interpretação do espectador perante uma 
linguagem nova, ela própria moldada através da leitura. 
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3. NOVAS TÉCNICAS E FORMAS: NOVOS 
DISCURSOS SIMBÓLICOS 
O figurino determina simultaneamente o espaço próprio e 
estabelece a correlação do performer com o espaço envolvente, 
desenhando o fundo que delimita a figura circunscrita pelo 
performer. Nogueira e Carvalho (2012:1600) falam-nos do 
designer enquanto responsável por “estabelecer coerência e 
necessidades do habitante inserido no meio”. Falamos então de 
espaço próprio, o que confere significações de caracterização 
psicológica quando a relação de proximidade ou afastamento do 
têxtil relativamente ao corpo exprime, visualmente, diferentes 
sensações aos espectadores, do mesmo modo que afecta a 
interiorização do performer, relativamente à personagem que 
interpreta. Se, como nos diz Saltzman, o design de figurinos cria 
um objecto estético que “nasce de uma ideia e se concretiza 
numa forma” (Nogueira & Carvalho, 2012: 1597), o corpo vestido 
transformado nele torna-se “um objecto das dinâmicas sociais” 
(Ferreira & Held, 2012:72). 
 
A inconstância da performance artística possibilita a criação de 
vínculos com a audiência e a construção de significados, sendo 
que o figurino contribui para que o performer interaja com o 
público – pois é ferramenta da interacção, um signo que se torna 
a súmula de significados particulares, quando a forma 
significante é instrumento do movimento do corpo e a 
expressividade do performer interfere na partilha de emoções e 
reconhecimentos mútuos entre este e audiência. 
 
Como criar discursos simbólicos com a utilização de figurinos 
inteligentes? Alleau (2001) reflecte sobre a ciência dos símbolos 
e diz-nos que “não há um código geral de decifração, mas 
apenas códigos particulares que, também eles, exigem uma 
interpretação.” (Alleau, 2001:9), mas essa interpretação impõe a 
existência um contexto que lhe é inerente. Mais, diz-nos ainda 
que “um símbolo não significa: evoca e focaliza, reúne e 
concentra, de forma analogicamente polivalente, uma 
multiplicidade de sentidos que não se reduzem a um único 
significado” (Alleau, 2001:9). Se falamos então de figurinos 
inteligentes que alteram a sua forma e restabelecem novas 
relações com o corpo, a leitura que deles é feita pertence a um 
sistema de comunicação onde “o vestuário pode receber cargas 
emocionais, portanto tem o poder de reavivar situações e factos 
«presenciados»” (Ferreira & Held, 2012:72). No entanto, se as 
formas criadas pela plasticidade dos figurinos em questão não 
têm analogia a outras que são reconhecíveis e às quais se 
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atribuiu significado social, a que situações e factos presenciais 
se referem? Segundo Alleau, a análise de elementos novos 
“necessita do «código de um código» para se interpretar a si 
mesma” (2001:90) e nós concordamos com Ferreira e Held 
(2012:72) quando nos dizem que “cada indivíduo pode atribuir 
às peças de roupa e ornamentos valores peculiares, além dos 
impostos pelas dinâmicas sociais”. 
 
A interpretação dos figurinos em análise relaciona-se com o seu 
contributo cognitivo na mesma medida em que a arte abstracta o 
faz relativamente à figurativa, quando tentamos encontrar 
explicações nas formas que aparentemente não entendemos, 
mas cuja carga emotiva conseguimos sentir. Albalatejo fala-nos 
da percepção que conseguimos aferir do conjunto infindável de 
discursos que somos capazes de construir, explicando que 
existe uma rede de relações inter-discursivas que os liga entre si 
e que dá sentido à comunicação, porque “uns discursos 
procedem de outros ou influem em outros, tal como todos eles 
envolvem emissores e receptores"5 (Albatejo, 2011:89), aludindo 
ao contexto de que Alleau mencionava. Podemos falar então de 
um discurso estético e emocional como construção linguística, 
que enquadra signos verbais e não-verbais, quando a 
performance correlaciona elementos diversos entre os visuais e 
os sonoros, num cruzamento interdisciplinar onde o design de 
figurinos está inserido. O carácter cultural das interpretações 
remete-nos para o que nos diz Goldberg. Este refere que a 
performance pretende avaliar a experiência da arte no impacto 
do contexto quotidiano, relacionando a audiência directamente 
com a cultura e a criação da própria arte (Goldberg, 2011:8). Tal 
não inclui apenas o espectador numa dimensão que o coloca 
junto ao papel de artista, compreendendo-o, mas faz com que 
esse assimile a interpretação da realidade que aquele pretende 
pôr em jogo. Smith refere que o facto de sabermos que os 
personagens são artefactos leva a que, na ficção em que nos 
vemos envolvidos, encontremos “conexões significativas até um 
grau que não estamos na vida real, apenas porque sabemos 
que uma obra narrativa é (…) um produto do design intencional” 
(Smith, 2011:144). 
 
4. DESIGNERS E ARTEFACTOS DO 
SÉCULO XXI: GÉNESE PROJECTUAL 
Voltamos ao nosso objecto de estudo e vemos que as dinâmicas 
que envolvem a percepção do mesmo não dependem de uma 

                                                        
5 t.l. de “unos discursos proceden de otros o influyen en otros, cómo todos ellos 
envuelven a los productores y a los receptores” 
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lógica puramente mecânica de regras e associações formais, 
mas do contexto sociocultural. Se Alleau menciona Saussure 
relativamente aos sinais gráficos (que por analogia podemos 
equiparar os figurinos) quando diz que “podem ser percebidos 
globalmente ou numa ordem qualquer” (Alleau, 2001:44), é 
porque a construção da sua simbologia implica que o designer 
tenha consciência da experiência da sua edificação para 
interpretar(mos) os significados depreendidos pela sua ordem: 
“se pretendemos estudar os mitos, os rituais e os símbolos, sem 
trair as experiências a partir das quais eles se edificam, há que 
participar activamente na sua génese existencial” (Alleau, 
2001:52). Desse modo, concluímos que o design de figurinos 
inteligentes partilha com a performance dois momentos que 
surgem em paralelo, que são aquele em que o público participa 
na construção de significado daquilo que lhe é apresentado 
como novo, e o em que o design e a arte produzem identidade e 
valor cultural – modelando a percepção do espectador perante a 
sua realidade física (Goldberg 2011:160). Só assim será 
possível inferir dados formais para a modelagem de figurinos 
inovadores: dados com carácter identitário, porque surgem do 
momento da performance, num determinado instante e espaço 
físico, perante um público específico e confrontado com 
interpretações performativas sobre o seu mundo. 
 
Esta hermenêutica que coloca o design a ponderar sobre os 
aspectos particulares do vestuário em constante dialéctica com 
o seu enquadramento, comprova que design é educação, na 
medida em que intervém efectivamente na construção de 
discursos culturais. Como nos diz Borja de Mozota, os designers 
têm adaptado as suas práticas aos contextos de actuação para 
inventarem um futuro melhor através dos artefactos (Borja de 
Mozota, 2011:18), sintetizando assim esse pensamento 
holístico. Golberg acrescentaria que a performance, onde o 
design ganha este significado, “pode bem moldar as décadas 
vindouras do século XXI tão profundamente como o fez no 
século XX, ou quiçá mais vincadamente”6 (Goldberg, 2011:246), 
devido às novas tecnologias informáticas e comunicação online 
que a podem potenciar – e nós acrescentaríamos: devido às 
novas estruturas têxteis inteligentes. 
 
 
 

                                                        
6 t.l. de “may well shape the coming decades of the twenty-first century as 
profoundly as it did in the twentieth century, perhaps even more overly that it did 
before” 
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CONCLUSÃO 
As tecnologias recentes e materiais têxteis inteligentes 
acarretam novas necessidades ao nível do design, e 
consequentemente, proporcionam a criação de novas formas. 
Os figurinos desenhados com o seu contributo revelam uma 
preocupação real com o modo como comunicam, por 
dependerem da significação dada pelo contexto de uso. Une-se 
a prática de design centrado no utilizador com a interpretação 
inerente que se faz da performance, onde a moda ganha cunho 
de identidade. Tal significa colocar o designer no lugar do 
observador (e não apenas do performer), das suas leituras do 
objecto estético e discursos simbólicos que é capaz de construir 
em torno deste. 
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RESUMO 

 
O estudo da tipografia aplicada ao design gráfico ocidental tem 
tipo amplo espaço no meio acadêmico. As questões 
relacionadas aos tipos gráficos como a forma, função, relação 
escrita/oralidade e semântica tanto da palavra como dos tipos 
em si tem sido desenvolvida investigadas exaustivamente. 
Contudo a língua japonesa possuí características ímpares que 
permite ao designer possibilidades gráficas pouco comuns as 
quais são vistas no Ocidente. 
 
Primeiramente tratar-se-á da relação da palavra escrita com a 
comunicação. Desde o subjulgamento da escrita à oralidade por 
parte de pensadores como Aristóteles, Saussure e Rousseau 
até a emancipação da palavra escrita pelas ideias 
desconstrutivistas de Derrida que também se refletiram no 
design gráfico dando à palavra um significante próprio e a 
possibilidade da tipografia também carregar em si significados 
além da semântica inerente à palavra. Dois trabalhos japoneses 
com ênfase na tipografia serão escolhidos para uma breve 
análise dos aspectos relativos à problemática da escrita e às 
soluções gráficas encontradas para fazer os caracteres 
comunicarem mensagens não só pela via semântica mas pela 
metáfora visual.  
Por fim o objetivo final desse paper é fornecer informações  
específicas sobre a versatilidade gráfica da língua japonesa e 
servir de auxílio na análise de trabalhos gráfico japoneses. Essa 
necessidade se justifica porque a compreensão da linguagem 
gráfica japonesa aplicada à publicidade e ao design gráfico 
requer um entendimento do funcionamento dos sistemas de 
escrita, da qualidade logográfica dos kanji e das possibilidades 
de intervenções gráficas e tipográficas. 
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INTRODUÇÃO 
O texto faz parte da comunicação visual. A mensagem 
linguística se faz presente junto à imagem, seja na sua forma 
escrita (mídia impressa) ou falada (vídeo e multimídia). A 
imagem vem sendo difundida como veículo de transmissão de 
mensagens de forma massiva, mas ainda, segundo Barthes 
(1997, p.38), ainda somos a sociedade da escrita e da fala.  
 
Historicamente o texto era considerado uma representação 
visual da fala. Autores como Aristóteles, Platão, Rousseau, 
Saussure consideram que a escrita está a serviço da fala. Mota 
(1997) diz que, historicamente no pensamento ocidental, os 
sons da oralidade originam-se da alma que por sua vez 
transmite o sentimento e eloquência de quem fala. Dessa forma, 
seria a voz do orador que teria uma proximidade imediata com 
os sentimentos expressados. Por sua vez a palavra escrita seria 
apenas a representação da oralidade, possuiria um significante 
de segunda ordem, pois primeiramente remeteria ao som e, 
após esse passo, transmitiria o significado. Para Rousseau 
(1999, p. 277) a língua falada transmite sentimentos e a língua 
escrita, ideias. Assim os acentos, as inflexões, o tom e as 
demais nuances da fala fornecem vivacidade e sentimentos à 
oralidade. Já para Kress e Leeuwen (2006, p. 41) a distância 
entre oralidade e escrita é curta e com pontos de 
entrelaçamento, pois a fala pode ser ao mesmo tempo visual 
(gestos, expressões faciais e linguagem corporal do orador) e a 
escrita possui expressividade (suporte em que foi escrita, 
material, cor, forma, layout etc).  
 
Jacques Derrida procurou desconstruir essa relação de 
submissão da escrita em relação à oralidade. Em sua obra 
“Gramatologia” (1997) Derrida defende a emancipação da 
escrita como possuidora de um significante primário próprio  e 
não como um apêndice da língua falada. A independência da 
escrita em relação à fala e as ideias desconstrutivistas na 
tipografia levaram à desobediência formal. A liberdade na 
diagramação permitiu que a manifestação visual da linguagem 
tivesse dimensões estéticas inéditas até então como é visto nos 
trabalhos de David Carson e Ed Fella. Não só a palavra escrita 
ganhou sua independência em relação à fala, como também a 
tipografia começou a adicionar significados à escrita. Katherine 
McCoy defendia a ideia que “tipografia existe para ser vista 
assim como para ser lida” (1990, p. 16). Se, como disse McCoy, 
a letra na sua integridade tipográfica é pra ser apreciada, surge  
assim a libertação da palavra do significado exclusivamente 
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semântico. A interpretação objetiva da mensagem deixa de ser a 
função exclusiva do leitor que passa a ter oportunidade à 
interpretação subjetiva das formas, da composição do conjunto, 
da expressividade do designer através do trabalho impresso. 
 
A noção de expressividade visual dos caracteres é importante 
para o estudo do design gráfico japonês. É uma língua cujo o 
sistema de escrita comporta quatro diferentes alfabetos: 
hiragana, katakana, rōmaji e kanji. Os caracteres em kanji não 
representam apenas um som específico e nem pode ser 
entendido como uma sinal representativo da linguagem falada.  
 
O kanji desenvolveu-se a partir do hànzi que foi criado na China 
e posteriormente utilizado e adaptado pelos japoneses. Não há 
um consenso sobre a origem da língua chinesa e sobre a origem 
desse sistema de escrita logográfico. Igarashi (2007, p. 16) 
considera as evidências arqueológicas que datam do ano 3400 
AEC. Já Björkstén (1994, p. ix) apesar de reconhecer que há 
indícios do que viria a ser caracteres chineses já na era pré-
hstórica não considera que era um sistema de escrita nesse 
período. Fischer (2004, p. 24) em sua investigação cita 
manifestações escritas por volta de 4000AEC, embora ele 
mesmo afirma que muitos historiadores consideram seguro o 
ano de 2000AEC. Peng (1986, p. iii) sugere que a lenda mais 
aceita acerca da origem da escrita chinesa é de que Cāng Jí, um 
dos ministros do imperador Huáng Dì, observava as pegadas 
deixadas pelos animais e as formas distintas de cada uma delas 
tinha. Cāng Jí conseguia distinguir os animais por essa relação 
indicial e isso serviu de inspiração para criar um sistema que 
usaria as formas estilizadas dos objetos para representá-los 
num sistema escrito. Deu-se origem a um sistema de escrita 
logográfico na qual cada imagem/caractere representava uma 
palavra ou ideia. 
 
Sobre a relação palavra/imagem na comunicação visual 
japonesa contemporânea há dois estudos a serem destacados 
sobre esse tema: Weisenfeld (2011) trata do caráter híbrido da 
língua japonesa, a história da tipografia no Japão nos séculos 
XIX e XX, e a problematização dos sistemas de escrita 
japoneses na inserção do Japão no grupo dos países 
desenvolvidos. Bartal (2013) por sua vez procura interpretar a 
utilização tipográfica na comunicação impressa do Japão sob os 
paradigmas teóricos ocidentais e conhecimento sociocultural 
japonês. As investigações de Weisenfeld e Bartal, assim como 
todas as outras citadas anteriormente, são importantes para 
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estabelecer uma base teórica para esta investigação na tentativa 
de desenvolver o conhecimento nessa área de estudos.  
 

MÉTODO 
O método de análise das imagens levará apenas em 
consideração o que diz respeito ao caractere e sua função de 
acordo com a língua japonesa com a finalidade de explicar a 
metáfora visual criada pelos autores da imagem. Será deixado 
de lado aspectos mais recorrentes de análise que já são 
cnhecidos pelo público ocidental pois o objetivo desta 
investigação é suprir lacunas de conhecimento que são 
necessárias para analisar as imagens japoensas de maneira 
integral. As duas imagens selecionadas usam de forma simples 
e direta a tipografia como elemento principal para a 
comunicação, o que faz possível que as análises mantenham-se 
focadas no aspecto linguísticos e tipográfico.  
 

DOIS ESTUDOS DE CASO 
Para os japoneses o tipo de alfabeto utilizado em uma peça 
publicitária, independente do tipo de mídia, tem influência na 
percepção da mensagem e consequentemente na percepção do 
produto. Pelo seu contexto histórico o kanji, alfabeto logográfico 
de origem chinesa, é utilizado em situações formais ou que a 
tradição é uma qualidade a ser invocada, enquanto o uso de 
palavras estrangeiras tanto em rōmaji como em katakana, evoca 
uma ideia de contemporaneidade e espírito jovem (Igarashi, 
2007, p. 108). Não será possível maior aprofundamento nos 
detalhes do uso de cada um dos quatro sistemas de escritas, 
contudo salienta-se que o hiragana e o katakana fazem uso do 
sistema silábico, o rōmaji são os caracteres romanos/latinos e 
que o kanji pode possuir várias leituras diferentes e são 
formados (não exclusivamente) por radicais que auxiliam na 
memorização, leitura e organização dos milhares de caracteres. 
 
Os radicais são sinais gráficos que compõem qualquer kanji. No 
sistema de escrita japonês existem ao todo 214 radicais, alguns 
possuem significados e auxiliam na memorização e 
interpretação do kanji. Os radicais servem também para 
organizar os kanji em grupos: os caracteres que possuem 
radicais em comum são organizados em grupos e em seguida 
colocado por ordem de acordo com a quantidade de traços.  
 
Os radicais são importantes na compreensão do kanji. Há 
milhares de caracteres no sistema de escrita logográfico japonês 
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que possuem significados que se relacionam diretamente com 
seu radical primário contudo isso não é regra. Há também 
alguns radicais que são kanji por si só. 
 
Assim, o caractere em si é o significado e os radicais são 
estruturas sublexicais que compõe o caractere. Feldman & Siok 
(1999, p. 561) consideram que a função do radical no sistema de 
escrita chinês, e por conseguinte os kanji no sistema de escrita 
japonês, pode ser comparada à função dos morfemas no 
sistema de escrita alfabético e das línguas flexivas. Por 
exemplo, a palavra em português “inconclusivo” é uma palavra 
composta por três morfemas: “in” (prefixo), “conclus” (radical), e 
“ivo” (sufixo). Cada um desses elementos possuem significados 
próprios e não podem mais serem fragmentados.  
 
Como visto anteriormente, no sistema de escrita japonês os 
radicais possuem funções de indexação e muitas vezes de 
auxílio mnemônico. São elementos fundamentais que não 
podem mais serem decompostos. Da mesma forma, muitos 
radicais possuem significados próprios e os caracteres que os 
possuem podem ter relação com o significado do radical. 
Novamente, Feldman & Siok (1999, pp. 570, 572) apontam 
estudos que indicam que o radical, em detrimento do caractere 
em si, é a unidade de percepção mínima nos caracteres 
chineses e concluem que essas estruturas sublexicais 
influenciam o reconhecimento de palavras em sistemas de 
escrita não alfabéticos, os quais requerem que o leitor processe 
o caractere como um todo. 
 
Os gráficos customizados substituem um elemento ou parte do 
caractere que já é conhecido devido a memorização do kanji e 
não necessariamente interfere gravemente na leitura do 
caractere. Aliás, a “leitura” do kanji depende de memorização 
dos seus possíveis sons, pois não há em sua composição 
qualquer representação visual que indique fonemas, pois trata-
se de um sistema de escrita logográfica. Apesar dessas 
intervenções gráficas não indicar com precisão o significado de 
um caractere, são elementos visuais lúdicos que demonstramas 
possibilidades gráficas desses caracteres (fig.1) 
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No vocabulário japonês encontram-se palavras estrangeiras 
provenientes de línguas ocidentais como português, francês, 
alemão, inglês entre outras. Essas palavras são conhecidas 
como gairaigo ou, em tradução livre, “palavra vinda de fora”. A 
adaptação de uma palavra estrangeira é um processo peculiar a 
cada país. O empréstimo linguístico ou lexical de um termo 
estrangeiro e sua adaptação à língua local pode se dar por 
adaptação fonológica (mantém a pronúncia original com 
adaptações à fonética local), adaptação morfológica (adaptação 
às regras e estruturas gramaticais), transferência semântica (o 
significado é importado e um novo termo é criado localmente), 
criação semântica (criação de um significado à uma palavra que 
não continha sentido nenhum na sua língua original) e 
substituição (o termo estrangeiro contém a mesma semântica e 
convive, ou substitui, o mesmo termo na língua local) (Liu, 2012, 
p. 23).  

 
No caso da língua japonesa a adaptação fonológica e a 
substituição são os mais recorrentes (na China, por exemplo, o 
mais comum é a transferência semântica). Ou seja, palavras 
estrangeiras utilizadas no cotidiano como “pão”, “enquête”, 
“arbeiten” e “ice cream” em japonês se pronuncia 
respectivamente “pan”, “ankēto”, “arubaito” e “aisu kurīmu” e por 
serem palavras estrangeiras, a grafia utilizada para escrevê-las 
é em katakana (パン, アンケート, アルバイト, アイスクリーム). 
 
A imagem a seguir (fig.2) mostra um trabalho da Dainippon Type 
Organization sobre a marca estadunidense Nike. A pronúncia da 
palavra Nike em japonês é “naiki”. É um caso de adaptação 
fonológica para os sons existentes na língua japonesa. 
Oficialmente no Japão a companhia chama-se ナイキジャパン 
(Naiki Japan) totalmente escrito em katakana. Porém, 
comercialmente a marca Nike é utilizada na sua forma 
internacional, com letras romanas tal como a sua matriz nos 
EUA. A Dainippon Type Organization subverteu a marca 

fig 1 – Ilustração do kanji para a palavra “escutar”. 
Composto por dois radicais: em preto “espaço” 
(ilustrado como fones). Em bege, “orelha”. A 
leitura gráfica seria de um fones colocados sobre 
a orelha. Fonte: Upper & Lower Case: 
International Journal of Typographics (1988) v.15, 
n.3, p. 42 
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utilizando caracteres em katakana para escrever o nome da 
empresa sendo que esses caracteres foram organizados de 
forma que o resultado visual fosse semelhante ao kanji 在 (viver, 
existir, estar). A imagem do kanji foi decomposta para abrigar 
em si os caracteres ナ (na), イ (i) e キ (ki). 
 

 
 

O marca da Nike (criado em 1971) possui notoriedade global o 
suficiente para ser reconhecido apenas pelo elemento gráfico 
inferior (conhecido como “swoosh”) e ter o nome “Nike” excluído. 
A apropriação dessa notoriedade, a qual os valores da empresa 
estão autorreferenciados no marca, propicia novas 
possibilidades de releitura da marca, criando uma espécie de 
título publicitário já que o significado de 在 utilizado com outros 
kanji remete à ideia de existir, estar ou viver em algum lugar. Por 
exemplo 在外 (existir + fora = exterior, estrangeiro), 在宅 (estar + 
casa = estar em casa), 在京 (estar + capital = estar em Tokyo) 
自在 (si + estar = à vontade). O “swoosh”, no caso teria a dupla 
função de símbolo representando a empresa e seus valores e 
como uma espécie de ideograma (considerando ideograma 
como símbolo gráfico que associa-se a algo externo a si) que 
participaria na construção de uma pseudo-palavra composta 
pelos ideogramas 在 e símbolo “swoosh” (Viver + Nike ou Estar 
+ Nike, Existir + Nike). Ao reescrever o nome da marca 
utilizando a grafia em katakana para criar um kanji, transmite-se 
ao mesmo tempo uma mensagem exterior à própria marca. 
 
Os caracteres em katakana, apesar de não induzir a significado 
algum além do nome da empresa, são os pilares visuais para a 
criação dessas diferentes camadas de significação os quais 

fig 2 – Trabalho fictício utilizando o logo e nome 
da Nike no Japão. Autoria da Dainippon Type 
Corporation. Fonte: 
<pingmag.jp/2007/04/20/dainippon-type-
organization> (14/05/2013) 
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nome, símbolo, marca, significado e releitura se misturam em 
um imagem simples, direta e de múltiplas possibilidades 
interpretativas.  
 
O Segundo trabalho (fig.2) é de autoria de Junya Kamada com o 
objetivo de conscientizar a população na recolha dos dejetos 
dos seus animais. Kamada utilizou o caractere cão (犬 em 
japonês) e com uma pequena estilização na forma e na cor em 
um dos traços a mensagem da campanha inseriu-se 
elegantemente no caractere cão superando assim sua função 
puramente linguística (Fig. 8, (a)). Contudo, segundo as 
investigações de Conderre (2010) a interpretação fonética não 
entra em ação nessa situação, abrindo então a possibilidade da 
interpretação semântica dar-se de forma direta (imagem–
significado ao invés de imagem–fonema–significado). Pode-se 
dizer que o caractere “cão” funciona como ilustração nesse 
pôster e a mensagem da campanha (a recolha do dejeto) está 
também representada graficamente nessa ilustração. 
 

 
 

Nas versões seguintes (b) e (c), pode-se ler o texto “犬の落と
し物は、人の忘れ物です” em tradução livre para o português 
algo como “Os objetos perdidos dos cães são os objetos 
esquecidos pelas pessoas”. Com o prévio conhecimento do 
pôster anterior, a interpretação desse pôster passa a ser 
facilitada. Em (b) a interpretação pode ser ainda mais complexa 
devido à transparência na linha horizontal do caractere. Dessa 
forma obtém-se dois caracteres sobrepostos e ambos passíveis 
de serem compreendidos (犬 “cão” e 人 “pessoa”). Uma 
possível leitura dessa imagem é a representação da ação de 
recolher a sujeira deixada pelo cão, considerando que o 
caractere “pessoa” está intacto já que a linha horizontal que faz 
parte do caractere “cão” possui um tom mais claro e o traço 
castanho (acima à direita) perde sua função original na formação 
do caractere ”cão” para se tornar uma representação icônica do 
material canino junto à  “pessoa” 人. Finalmente em (c) a 

fig 3 – Os três pósteres criados por Junya 
Kamada colocados lado à lado. A partir da 
esquerda para a direita: o primeiro pôster da série 
criado em 2006 (a). Variações (b) e (c) ambos de 
2007. Fonte: 
<www.adcglobal.org/images/awards_archive/annu
al/2007/large/86GD220_S_1.jpg> e 
<image.zcool.com.cn/54/17/m_1265004454189.jp
g> (14/05/2013) 
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mensagem gráfica sutilmente responsabiliza a pessoa (人) pela 
imensa quantidade de “objetos perdidos dos cães” representada 
pela imagem já consagrada do primeiro pôster da série (a). Já 
aqui o traço horizontal desaparece, o que torna a leitura do 
caractere clara e precisa.    
 
CONSIDERAÇÕES 
A exploração gráfica do kanji  propicia interpretações que 
extrapolam o limite da representação da palavra para se tornar 
uma “quase ilustração”. O conceito da palavra, como língua 
escrita, apresentado no início desse paper tem sofrido diversas 
modificações ao longo da história. O desconstrutivismo pode ser 
considerado um dos mais importantes marcos na reavaliação do 
papel da escrita na comunicação visual, na qual a subordinação 
em relação à oralidade perde força. O designer ao contextualizar 
visualmente a palavra e trabalhar sua forma concede novas 
possibilidades de interpretação. No caso do design gráfico 
japonês o texto possui qualidade ainda por serem investigadas 
pelos acadêmicos ocidentais.  
 
O uso de quatro diferentes sistemas de escritas em duas 
direções distintas geram desafios e resultados que não podem 
ser mais ignorados para uma disciplina sobre design gráfico 
mais inclusiva e integral. A investigação na área do design 
gráfico necessita de convergência de conhecimentos para incluir 
no contexto teórico trabalhos de culturas complexas ao olhar 
ocidental, como é o caso do Japão. Os caracteres japoneses por 
serem elementos exóticos em relação à cultura visual ocidental 
podem ser um ponto de partida para a sensibilização do olhar 
técnico e analítico na análise e desconstrução dos trabalhos 
gráficos japoneses. 
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RESUMO 
Nas últimas décadas, o setor editorial sofreu uma revolução  
nos seus processos de edição e produção. A rapidez com que  
a mutação dos suportes e formatos de leitura se tem vindo a 
fazer, devido à implementação de novas tecnologias, alterou  
os hábitos de ler e aprender das pessoas. Numa perspetiva de 
investigação em design editorial, em pleno século XXI, e tendo 
em conta o trabalho diário desenvolvido com o objeto manual 
escolar pensamos que seria útil para os profissionais da área  
a elaboração de uma reflexão acerca do estado da arte, nos 
suportes de ensino em Portugal, nomeadamente através de  
uma análise temporal das suas transformações gráficas mais 
significativas. 
 
A velocidade com que as novas tecnologias foram 
implementadas nas mais diversas áreas e a forma como o 
homem se tem vindo a adaptar à utilização das mesmas  
é avassaladora. Num cenário de crise económica mundial, a 
influência e aplicação aos novos processos de produção e 
comunicação foi essencial para otimizar o ciclo de vida dos 
produtos. O dinheiro escasseia, mas hà sempre capital e 
patrocínios para adquirir e implementar equipamentos 
eletrónicos topo de gama, nas diferentes indústrias. 
Contemporaneamente, passou a ser uma prioridade, também  
a nível social, o investimento em vários tipos de equipamentos 
informáticos, não só para comunicar, mas também, como forma 
de integração social. Alterações deste tipo, promoveram novas 
formas de comunicar, contaminando globalmente todas as 
áreas. Uma panóplia de novas ferramentas para edição 
acabaram por surgir, otimizando o trabalho no ramo editorial. 
 
Em Portugal, quando se discutia o Orçamento de Estado  
para 2013, os cortes na investigação científica, no Ministério  
da Educação e Ciência, já eram enormes e preocupantes.  
As alternâncias políticas e a revolução tecnológica abalaram 
fortemente o ramo da Educação. Em causa, estão questões 
como a informatização dos processos de produção do manual 
escolar e a rapidez com que são editados, o desempenho 
docente e as formas de aprendizagem dos alunos, o que nos 
conduziu a uma reflexão acerca da possibilidade de viabilizar e 
concretizar uma solução que, embora inicialmente possa ser 
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dispendiosa, num curto espaço de tempo poderá ter um retorno 
do investimento, e que pretende ser a construção de uma 
plataforma digital interativa do objeto manual escolar. Um lugar, 
onde possam estar alojados diferentes manuais escolares e 
outro tipo de materiais pedagógicos, onde será possível a 
partilha informática dos mesmos de acordo com regras impostas 
pelas editoras e consoante os manuais escolares adotados e 
disponibilizados pelos professores, em cada escola. 
 
Uma plataforma interativa, onde a comunidade estudantil poderá 
intervir, em tempo real associada por turma, ano escolar, 
disciplina e respetivo manual escolar digital, que possa ser 
consultado em simultâneo e onde será possível a troca de 
informações. Os alunos e os professores poderão, em conjunto, 
estudar, elaborar exercícios, fazer os trabalhos de casa, tirar 
dúvidas, obter correções, fazer avaliações, trocar ficheiros, 
consultar dicionários e aceder a outro tipo de materiais auxiliares 
do ensino-aprendizagem online, em qualquer lugar. A referida 
hipótese, juntamente com o auxílio de estudos noutras áreas  
da Educação, poderá dar lugar a novas ferramentas para o 
desempenho docente e a novas formas de abordar o design  
no manual escolar. 
 
O objetivo para este projeto de investigação passará por tentar 
compreender as mutações de alguns princípios gráficos do 
design editorial aplicados ao layout do manual escolar, nas 
últimas três décadas, em Portugal, e como está a ocorrer 
migração do suporte impresso para o digital, numa tentativa  
de otimização do ensino-aprendizagem. 
 
A metodologia empregue, foi construída ao longo de todo o 
projeto e passou por uma análise bibliográfica e a observação 
direta de vários objetos de estudo, tendo, para tal, constituído 
um corpus de manuais escolares. A recolha de dados será 
orientada por uma grelha de análise elaboradas para o efeito, 
especificando as características gráficas e técnicas de várias 
partes que compõem os manuais escolares observados.  
Os resultados obtidos serão reunidos com inquéritos e 
entrevistas feitos a profissionais e pessoas ligadas à área 
editorial (designers, editores, professores e alunos). 
 
O tratamento de dados será desenvolvido através da 
caracterização da informação recolhida, com base nos critérios 
de resposta adquiridos após a visualização de imagens e 
documentos relevantes. Os resultados finais serão analisados  
e sujeitos a uma análise comparativa dos modelos obtidos entre 
três editoras portuguesas distintas, em três ciclos de estudo 
diferentes, para as disciplinas de Português e Inglês. 
 
O presente estudo irá marcar as fases mais emergentes das 
transformações dos layouts dos manuais escolares de 
Português e Inglês, nas últimas três décadas, em Portugal,  
e conduzirá ao esboço de um protótipo do que se pensa poder 
vir a ser o futuro do manual escolar, exemplificado através da 
construção de layouts que tornaram exequível um produto 
interativo, possível de ser personalizado. Um suporte digital, 
onde professores e alunos poderão trabalhar em tempo real, 
com auxílio de diversas ferramentas de apoio, permutando 
dúvidas e informações entre si. O manual escolar digital será 
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facilmente transportável num tablet, smartphone, ou apenas 
consultado através de um qualquer computador ou aparelho 
ligado à internet. Um projeto teórico-prático, alicerçado nas 
áreas científicas do Design Editorial, Design de Comunicação, 
Informação e Comunicação Tecnológica, Informática e Novos 
Media, História, Ciências Sociais e Humanas. 
 
Para definir a temática e os objetivos deste projeto, recuámos  
à revolução da impressão, no século XV, época em que surgiu o 
primeiro objeto produzido em série – o livro – e cujo 
desenvolvimento dos processos de produção, juntamente com  
a implementação de novas hipóteses de realização, que foram 
sendo desenvolvidas acerca deste produto, acrescentaram-lhe 
novas características, incrementando também mudanças no seu 
ciclo produtivo. 
 
Na Idade Média, os livros eram produzidos e reproduzidos 
manualmente, sendo o resultado de um trabalho moroso feito 
pacientemente por monges copistas. Com a invenção dos 
caractéres móveis, o livro passou a ser feito com auxílio  
de máquinas de impressão. Atualmente, é realizado através de 
meios e processos industriais, cuja produção é controlada pelo 
homem. 
 
A temática investigada foi construída e definida através da 
análise evolutiva de  formas de produzir um livro, em conjunto 
com o papel desempenhado pelos intervenientes neste 
processo, principalmente o designer. A produção de um livro só  
é concretizável após a criação por parte do autor de conteúdo 
passível de ser transformado no objeto livro, e após o manifesto 
interesse da editora pelo projeto. Posteriormente, uma equipa de 
profissionais especializados no ramo editorial transformam o 
original num produto comercializável. Cabe ao coordenador  
editorial o papel de gerir e compilar todo um trabalho de equipa 
proveniente do autor, de acordo com os interesses e alterações 
propostas pelo editor, e mediante negociações com  
o departamento de design e pré-impressão, que gerem o  
trabalho desde a paginação, à imagem, desenho e ilustração. 
 
Em Portugal, a viabilidade técnica de um projeto editorial  
tornou-se um fator determinante para a produção e venda do 
produto livro, uma consequência da globalização. O manual 
escolar é sujeito a um estudo prévio de controle sobre os seus 
custos de produção, conforme as máquinas, os materiais 
utilizados e o público-alvo a que se destina. Uma fase 
importante do processo produtivo do livro, que devia ser 
entregue também à criatividade do designer, mas que ainda hoje 
fica circunscrita à otimização técnica de modelos de livros 
idealizados previamente para atingir determinadas metas nos 
custos de produção e mercado de vendas. Os manuais 
escolares são elaborados através de uma espécie de molde, 
ajustável para cada tipo de obra, limitando o desempenho do 
designer à adaptação do molde à funcionalidade do produto 
pretendido, e proporcionando uma execução, à partida viável, 
rápida e economicamente eficaz, com garantias de retorno para 
a editora e os autores. 
 
Esta forma de planeamento produtivo anula o papel concetual 
do designer na obra. Ele passa a ter uma intervenção 
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meramente gráfica, inibindo a possibilidade de uma possível 
coautoria na fusão e transmissão de conhecimentos e trabalho 
com o autor dos conteúdos do livro. O autor partilha o seu saber, 
através das palavras, mas a forma como estas podem ser 
apresentadas e transmitidas ao leitor pode e deve ser 
complementado com conhecimentos técnicos, estéticos e 
concetuais do designer. Desta forma, os projetos poderão  
ser mais específicos e enriquecidos em termos de idealização 
da sua produção, até a nível de estruturação das temáticas, 
conteúdos apresentados e utilização da linguagem visual 
empregue mais apropriados para um determinado tipo de leitor. 
Fatores como estes tornam o designer também autor do objeto  
– livro e da peça de design especializada para cumprir um 
determinado fim, numa comunidade específica. É, por isso, 
necessário repensar e redefinir o papel interventivo do designer 
no ciclo de produção do livro. 
 
Atualmente, o autor e o editor ainda detêm um papel 
preponderante na edição de qualquer livro, o que limita  
o desempenho criativo do designer ao estudo prévio do layout  
da obra e a uma espécie de consultodoria estética do projeto.  
O setor de design nas editoras ainda está muito vínculado  
às funções de supervisionamento técnico e estético do setor de 
pré-impressão, onde o designer, juntamente com o chefe de  
pré-impressão, otimizam os meios e processos de produção  
do livro, previamente acordados, em termos de custos, com  
o diretor editorial. É também neste setor que se encontram os 
paginadores que estão sob a coordenação técnica do chefe  
de pré-impressão, o responsável pela comunicação eficaz entre 
a coordenação editorial, o departamento de design, o 
departamento de imagem e o departamento do desenho.  
Cada paginador carrega o original de texto e imagem segundo 
um estudo gráfico prévio e as diretivas do designer responsável 
pela obra que intervém também no setor de tratamento de 
imagem. Após esta fase do processo, são impressas as provas 
de estado do que será o produto final – o livro –, fase anterior.  
A arte final que antecede a saída dos ficheiros para impressão 
industrial, é a fase onde impressores e controladores de 
qualidade asseguram o trabalho que posteriormente é enviado 
para os setores de acabamento, embalagem e distribuição. 
 
Simultaneamente ao decurso dos processos de execução da 
obra descritos anteriormente, o setor de marketing trabalha na 
melhor forma de divulgar e distribuir os projetos, formando 
equipas de consultores editoriais que, no terreno, levam  
até ao consumidor o conceito do produto. Este setor trabalha em 
conjunto com o editor e o designer, pensando na publicidade 
dos produtos, através da promoção de eventos, ofertas e outras 
formas de publicitação e divulgação. Na última década, o 
marketing tem sido auxiliado também pelo setor de multimédia, 
através da construção de conteúdos interativos para promoção e 
divulgação das obras em diferentes suportes nomeadamente o 
digital. 
 
Na última fase do ciclo de produção do livro, o papel interventivo 
do designer é menor, embora presente na idealização, 
apresentação e exposição dos escaparates onde os livros serão 
colocados nas lojas. A sugestão final, relativamente à posição 
dos produtos e da sua respetiva visibilidade, é quase sempre do 
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designer. A distribuição dos projetos editoriais é feita por 
empresas especializadas em vendas e transporte de livros  
e pelos livreiros cuja principal função é de disponibilizar os livros 
editados ao público para venda nas livrarias e centros 
comerciais. Tudo isto, requer um trabalho de pesquisa que vai 
obrigatoriamente ao encontro da vontade dos leitores para se 
obter um sucesso editorial. 
 
Com o desenrolar dos tempos, outras hipóteses e processos 
para a produção de livros foram surgindo. Foi o caso da 
publicação eletrónica – ePub (Eletronic Publication) um formato 
livre e aberto que permitiu aos utilizadores da internet 
publicarem com facilidade. O ePub foi criado pelo Fórum 
Internacional de Publicação Digital (CICOM) e utilizado para  
a elaboração standardizada de publicações digitais, de maneira 
a permitir o funcionamento de um formato único e oficial para a 
venda e distribuição de ebooks. A versatilidade do ePub 
proporcionou-lhe uma grande adesão por parte dos cybernautas, 
pois permitia que o tamanho dos ebooks fosse adaptável a 
qualquer dispositivo eletrónico usado para o exercício de leitura. 
Bastavam alguns conhecimentos na área de programação, 
linguagem e código html para poder manipular, com alguma 
facilidade, este programa. Os seus arquivos podiam ser 
manipulados em tablets, smartphones e outros equipamentos 
informatizados, à semelhança do que acontece atualmente, 
desde que se tenham instaladas aplicações para a leitura  
de e-books, como é o caso do Aldiko para o sistema Android  
de equipamentos Windows PC e o Kindle, para iPhone e iPad da 
Apple Macintosh. Entretanto, outros programas para a edição de 
livros digitais apareceram, sendo o caso do Sigil, cujo interface é 
intuitivo, assim como os recursos práticos que o compõem, o 
que facilitou a criação de e-books num ambiente similar ao 
existente nos programas de edição profissional de livros, como 
por exemplo, o Indesign. 
 
O livro impresso sofreu grandes mutações de intervenção 
tecnológica, que incrementaram a otimização de vários dos seus 
processos de execução, fruto também dos diferentes progressos 
no ramo das artes gráficas, o que possibilitou aos designers,  
o acesso e apuramento, a modernas e inovadoras formas de 
visualização e impressão das suas ideias, e a hipótese de as 
projetarem com maior precisão e mais criatividade. 
Relativamente, às novas possibilidades técnicas e à importância 
do novo papel do designer o autor Richard Hollis destaca: 
 
Changes in print technology affected the designer´s relationship 
with the industrial process. In all types of printing, letterpress was 
giving way to lithography. Many fewer words were transferred to 
paper direct from metal type. The designer still gave the printer 
instructions for typesetting, but the proofs were often cut and 
pasted in position in the studio, ready to be photographed to 
make the printing plate, rather than assembled in the printer´s 
composing room. This gave the designer greater control. New 
materials made it possible for the designer to add tone to the 
design in the form of dots, and the use of photostats, a simple 
technique for enlarging and reducing images, allowed designers 
to experiment with changes of scale, negative and positive, and 
type reversed as white out of solid black. (1997: 112)1 
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A anatomia do livro, objeto composto por várias partes, foi 
mudando e o designer acabou por ter a possibilidade de as 
alterar a qualquer momento. Para Douglas C. McMurtrie essa 
possibilidade de intervir facilmente durante o processo de 
produção o livro, só deveria existir se o designer tivesse 
conhecimentos técnicos e históricos atualizados sobre a 
produção do livro e acerca do assunto refere: “Qualquer 
apreciação da estruturação do livro moderno baseia-se, pelo 
menos, em grau considerável,  
no conhecimento e compreensão do seu desenvolvimento 
histórico.” (1997: 14). 
 
Nos finais do século XX, com a evolução tecnológica, surgiu a 
disciplina do design que foi lecionada nas escolas para auxiliar 
na idealização, criação, progressão, configuração e conceção 
especializada dos objetos, nomeadamente os que eram 
produzidos industrialmente. Dessa forma, a execução dos 
objetos e o trabalho das máquinas, nas suas diferentes etapas 
do ciclo produtivo, foi rentabilizada. O design, que possuía 
catacterísticas bastante abrangentes e que, tal como acontece 
atualmente, misturava estratégia, técnica e criativadade para a 
concretização de um objetivo, que poderia passar, inclusivé, 
pela solução de um problema. Houve uma necessidade de 
profissionalizar a mão de obra que abundava na indústria.  
Os teóricos, sobre o assunto consideram: 
 
Con el surgimiento de las nuevas clases medias basadas en la 
profesionalización, la industria y el comercio a partir de principios 
del siglo XIX, el consumo comenzó a generalizarse.  
La industrialización aportó nuevos bienes, servicios e ideas 
sobre moda, estilo y gusto a una gran variedad de personas.  
Es en este período cuando aparecen los grandes almacenes  
y las bases de las nuevas formas de packaging y publicidad.  
A partir de finales del siglo XX, las clases trabajadoras 
comenzaron su modesta participación en el consumo.  

(Cooper e Press, 2009: 27)2  
 
Apareceram os novos profissionais do design, os designers 
especializados na idealização e projeção de objetos com 
funções específicas, que eram auxilíados por inovadoras 
tecnologias de produção, através da utilização de programas 
informáticos especializados e facilitadores do seu desempenho, 
sem implicar custos acrescidos ao processo. 
 
A informatização dos processos de criação e produção  
permitiu-lhes a aplicação de uma parafernália de ferramentas 
especializadas e opções vanguardistas, que os auxiliaram a 
pensar, executar e visualizar antecipadamente a viabilidade  
dos produtos, respondendo, de forma eficaz, às necessidades 
da comunidade. Os estudos gráficos passaram a ser mais 
aproximados do produto final, possibilitando a observação  
e teste imediatos através de um ecrã de computador, o que 
simplificou também a execução de protótipos. 
 
No setor editorial, a execução da matriz para qualquer layout 
passou a ter várias possibilidades de concretização e aplicação, 
com a hipótese de construção de soluções gráficas mais 
apelativas, novos formatos, novas gamas e afinações 
cromáticas para impressão, escalas exatas e a vantagem da 
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reutilização, já que tornou possível e fácil corrigí-la, ainda 
durante o processo de produção. Fatores que geraram 
possibilidades gráficas infinitas, viabilizando a sua aplicação  
e integração noutros objetos e processos de produção. 
 
O designer motivado pela possibilidade de concretizar várias 
experiências num curto espaço de tempo, e obtendo resultados 
eficazes na conceção de diferentes formatos de produtos, criou 
mais condições para cativar o seu público, deixando implícitas 
as formas de orientação e hierarquia da informação, visíveis 
através da forma de construir e organizar cada layout. 
 
A aproximação ao objeto de estudo foi estruturada neste projeto 
em quatro partes distintas. Primeiramente, abordou questões 
relativas à contextualização e definição do objeto de estudo  
– manual escolar integrado na história do Livro e na história 
Educação, tendo em conta o seu desempenho como veículo de 
informação em Portugal. A segunda parte o projeto, focou as 
questões relativas ao ciclo de produção do objeto em causa.  
A terceira, apresentou o corpus documental mais representativo 
da evolução e construção dos layouts dos manuais escolares, 
das disciplinas de Português e Inglês, do 7.º, 9.º e 10.º anos de 
escolaridade. Num espaço temporal que abrange três décadas, 
a partir de 1980 – época em que foram implementadas as novas 
tecnologias nos processos de edição e produção editorial em 
Portugal, nomeadamente através da aplicação de princípios 
construtivos do design – em 1990, altura em que são notórias as 
melhorias gráficas, e em 2010 – fase em que a migração do 
suporte impresso para o digital começou a adquirir visibilidade. 
 
A observação direta e temporal da evolução dos processos de 
construção dos objetos selecionados foi analisada através de 
diferentes características: gráficas, técnicas e materiais que os 
compõem e que são parte integrante de uma grelha de análise, 
construída para o efeito. Os elementos imagéticos mais 
relevantes das mutações gráficas estudadas foram integrados 
num dossiê de imagens, que foi apresentado e discutido em 
algumas entrevistas a profissionais da área editorial e a pessoas 
ligadas ao ramo, validando e catalogando, dessa forma, os 
elementos recolhidos que, depois de compilados, foram alvo  
de um estudo comparativo entre editoras, anos escolares  
e disciplinas. 
 
No âmbito desta aplicação metodológica e na sequência de  
uma análise estrutural e estética do objeto impresso, 
desenrolou-se a quarta parte do projeto. Foi construído um 
protótipo do layout do manual escolar interativo – plataforma 
digital para a disciplina de Inglês (por ser uma língua 
internacional), na tentativa de viabilizar, exemplificando, a 
migração do suporte impresso para digital, através da  
produção de algumas páginas. Um novo tipo de objeto digital 
que poderá estar inserido em diferentes tipos de equipamentos 
informáticos e ecrãs interativos. Nesse tipo de ambiente, os 
utilizadores (alunos, professores ou encarregados de educação) 
– a comunidade escolar –, além de trocarem informações e 
comunicarem, têm a possibilidade de personalizar o layout do 
seu próprio objeto digital, de acordo com os templates 
disponibilizados. Pensados em função da otimização estética do 
objeto e dos conteúdos programáticos vigentes, os quais 
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deverão ser fornecidos por entidades credíveis ligadas ao 
Ministério da Educação e Ensino e que poderão ser adquiridos  
a baixo custo, através de download e introduzidos 
automaticamente na plataforma interativa, possibilitando a 
partilha. É importante ressalvar que uma vez viabilizado o 
projeto, a disponibilização dos manuais escolares digitais 
dependerá também das adoções por parte das escolas e 
respetivos professores a cada um dos projetos (manuais 
escolares) de cada ano e disciplina.  
Um produto que poderá ser estudado de forma mais 
aprofundada, nomeadamente a nível de programação 
multimédia para cada vertente específica de ensino. 
 
Um projeto que não pretende substituir o espaço físico da sala 
de aula e o respetivo docente, por considerar fundamental a 
humanização no ensino, mas que poderá facilitar e motivar o 
acesso à cultura e à escola, em situações especiais, através de 
um espaço virtual dedicado ao ensino à distância. Esta prática  
é usual desde os anos oitenta, nas universidades americanas, 
sendo o caso do E-Learning (A Digital Education Forum), da 
Stanford University’s Free Online Courses, ou a plataforma 
portuguesa Moodle U.Porto, construída com base no mesmo 
tipo de plataforma open source (à qual se pode aceder).  
Um sistema de gestão de aprendizagem da Universidade do 
Porto, através do qual é possível comunicar, partilhar manuais, 
informações e aprender por e-learning, dentro da comunidade 
universitária. 
 
Esta experiência prática poderá diferenciar esta investigação no 
ramo do design editorial, promovendo um novo conceito de 
ensino-aprendizagem, através da estruturação gráfica dos 
conteúdos de aprendizagem no layout da página do manual 
escolar digital adaptado a diferentes tipos de equipamentos 
informáticos, tendo em conta as novas formas de leitura e as 
diferentes necessidades que as novas gerações estudantis 
apresentam atualmente. 
 
A memória do manual escolar e os fundamentos para a sua 
análise foram construídos através da revisão da literatura e o 
acesso aos arquivos da Porto Editora, Areal Editores e Edições 
Asa, que foram fundamentais para a construção do corpus 
documental deste projeto. Dessa forma foi possível fundamentar 
e demonstrar o impacto da entrada das novas tecnologias no 
setor editorial, principalmente a partir da década de oitenta.  
A análise do espólio da Biblioteca Pública Municipal do Porto 
contribuíu também para a recolha de documentos e imagens 
relacionados com o livro, fontes primárias, através das quais 
foram conhecidas as edições mais antigas impressas em 
diferentes épocas, matéria suficiente para desenvolver a 
temática. 
 
As fontes orais e escritas obtidas pelo testemunho de 
professores, alunos, encarregados de educação e designers 
foram um contributo essencial para a análise dos layouts de 
manuais escolares. Nomes importantes do design editorial como 
Andrew Howard, António Modesto, Eduardo Aires, Francisco 
Providência, João Machado, Mário Moura, Rui Mendonça, entre 
outros, cuja experiência na criação de layouts, inclusivé para 
manuais escolares é grande, foram um contributo decisivo  
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para a execução deste trabalho, assim como os inquéritos 
elaborados. Tudo em função de uma seleção imagética de 
layouts, cujas mutações gráficas são notórias. 
 
A fusão de todas estas fontes permitiu a construção de uma base 
histórica e sequencial sólida, sustentada também pela consulta 
bibliográfica de autores de referência nesta área do design.  
Foram analisadas várias obras para fazer uma abordagem 
contextual e concetualmente o objeto – livro –, e da disciplina  
e conceito – design –, aplicados ao objeto manual escolar. A nível 
dos processos de produção editorial, para além da revisão da 
literatura, a frequência no curso de Gestão e Projetos Editoriais, 
da Booktailors, foi fundamental para sedimentar conhecimentos e 
atualizar informações sobre os processos e técnicas que  
envolvem o ciclo de produção do manual escolar, atualmente. 
Relativamente à terminologia empregue para a caracterização da 
estetização do objeto em causa foi consultado o E-Dicionário de 
Termos Literários, de Carlos Ceia, juntamente com alguns 
dicionários e enciclopédias didáticos contemporâneos. No âmbito 
da construção criativa e estrutural do layout, fundamentamos 
teoria em bibliografias de designers conceituados. Na observação 
da evolução e aplicação tipográfica, utilização da imagem e 
aplicação cromática nas páginas e layouts de um livro, a análise 
de obras de vários teóricos de renome foram um grande 
contributo. 
 
Na idealização e elaboração dos parâmetros da grelha-modelo, 
que foi construída para o efeito, e aplicada de forma sistematizada 
na análise das características e mutações dos elementos gráficos 
compositivos dos layouts dos manuais escolares e respetivas 
partes dos mesmos selecionadas para este estudo: capa,  
contra-capa, lombada, folha de rosto, índice, separador e algumas 
páginas estudámos os Mapas Anuais de Produção Editorial da 
Areal Editores 2011/12 e 2013/13. Posteriormente juntamos os 
resultados desse estudo com o da análise de alguns dos tópicos 
criados para observação dos produtos gráficos apresentados nas 
metodologias das dissertações de doutoramento desenvolvidas 
por Rui Mendonça (2007) e Eduardo Aires (2006), apresentadas  
à Escola de Belas Artes da Universidade do Porto. Ambos os 
projetos apresentaram um estudo percentual relativo à análise 
dos elementos gráficos compositivos dos objetos gráficos 
analisados que, embora diferentes, incidiram sobre pormenores 
gráficos relevantes para uma análise gráfica e desconstrutiva  
de qualquer objeto impresso. 
 
Todos os dados recolhidos tornaram exequível a construção e 
tipificação de um novo instrumento de análise para os layouts de 
manuais escolares denominado: Características gráficas 
compositivas do layout do manual escolar. O modelo de análise 
desenvolvido para aplicação metodológica da presente 
investigação permitíu parametrizar a construção tipológica dos 
layouts observados e a sua migração para o sistema digital, que 
foram materializados através de um protótipo de carácter 
científico capaz de identificar as tendências gráficas e 
aplicações tecnológicas necessárias para produção do layout do 
manual escolar para as novas gerações. 
 
Partimos de um conjunto de questões acerca da evolução e das 
mutações gráficas do manual escolar em Portugal, para realizar 
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e estruturar esta investigação em design editorial: O que é o 
manual escolar? Como funciona o ciclo de vida deste produto? 
Quais são os períodos mais marcantes das transformações 
gráficas dos layouts dos manuais escolares, em Portugal?  
Que papel desempenha o designer na arquitetura do layout do 
manual escolar? Serão os novos suportes digitais uma solução 
para o futuro do manual escolar? Será que estes novos suportes 
digitais proporcionam um ensino-aprendizagem mais eficaz? 
Como configurar o protótipo do manual escolar interativo? 
 
A resolução das problemáticas expostas irá mapear a construção 
de teoria própria acerca do tema, na tentativa de perceber a 
evolução da arquitetura dos layouts dos manuais escolares de 
Português e de Inglês, para 3.º Ciclo e Secundário (entre o  
7.º e 12.º anos de escolaridade). Selecionámos a disciplina de 
Português, por ser a nossa língua materna, e a de Inglês, por ser 
um projeto que nos é adjudicado para paginar anualmente na 
editora onde trabalhamos e por ser a segunda língua mais falada 
em todo o mundo. A teoria formulada surgirá através de uma 
metodologia específica de análise tipológica deste tipo de objetos 
e respetivos dados, numa hipótese materializada em protótipo 
digital, do que poderá ser o futuro do manual escolar adequado  
ao ensino-aprendizagem.  
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
1 Hollis, R. (1997) – Graphic	  Design	  –	  A	  Concise	  History. Thames and 
Hudson Ltd, London. p.112. “As alterações nas tecnologias de 
impressão afetaram o relacionamento do designer com os 
processos industriais. A litografia extinguíu todos os outros tipos 
de impressão. Poucas palavras foram transferidas diretamente 
para a pedra a partir de tipos metálicos. O designer ainda deu 
instruções de impressão para composição, mas as provas eram 
cortadas, coladas e posicionadas em estúdio, prontas para 
serem fotografadas para fazer as chapas para impressão  
em vez de se fazer a montagem na sala de composição.  
Isto proporcionou ao designer um maior controle. Os novos 
materiais tornaram possível que o designer adiciona-se tons 
através de pontos e utiliza-se fotocópias, uma técnica simples  
de ampliação e reduzção de imagens, que lhes permitia 
experimentar mudanças de escala, negativos e positivos, e a 
utilização de texto em reserva ou seja branca sobre preto 
sólido.” (tradução minha). 
 
2 Cooper, R.; Press, M. (2009) – El	  diseño	  como	  experiencia	  –	  El	  papel	  del	  
diseño	  y	  los	  diseñadores	  en	  el	  siglo	  XXI. GG Diseño, Barcelona. p. 27. 
“Com o aparecimento de novas classes médias 
profissionalizadas na indústria e no comércio no início do século 
XIX, o consumo começou a prolíferar. A industrialização trouxe 
novos bens, serviços e ideias sobre moda, estilo e bom gosto 
para vários tipos de pessoas. É neste período que aparecem os 
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grandes armazéns e as bases para as novas formas de 
embalagens e publicidade. A partir do final do século XX, as 
classes trabalhadoras começaram a sua modesta participação 
na sociedade de consumo.” (tradução minha). 
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RESUMO 
A realidade aumentada (RA) é referenciada pelo Icograda 
design education manifesto de 2011 como uma das tecnologias 
emergentes que vai ampliar a forma como os designers 
comunicam. Esta tecnologia traz para o plano do design novas 
necessidades, novas potencialidades criativas e novas formas 
de interação que ainda não estão definidas nem consolidadas.  
A sua capacidade de aplicação a várias áreas, como é o caso  
da educação, levanta questões ainda mais pertinentes. Como 
vai o designer projetar para a nova geração de nativos digitais? 
Qual o impacto deste tipo de interfaces em ambientes de 
aprendizagem utilizados por crianças? E quais as melhores 
formas de comunicar através destas aplicações? 
 
O principal objectivo deste estudo passa por analisar  
as possibilidades que as interfaces baseadas em RA trazem 
para o campo do design em geral e da educação em particular. 
Refletindo inclusivamente: a) Os tipos de conteúdos a utilizar;  
b) Os paradigmas de interação; c) A visualização da informação 
num suporte sobre o qual o designer não tem controlo;  
d) Os tipos de marcadores a empregar; e) A capacidade  
de criação de diversas camadas de informação;  
 
Para o desenvolvimento desta investigação, e para além  
da revisão bibliográfica e da análise de casos concretos  
é fundamental a criação de estudos experimentais que possam 
ser levados para o campo de trabalho (neste caso as escolas), 
que possam ser analisados pelo público alvo a que se destinam 
(crianças do segundo ciclo) e que assim se possam descobrir 
melhores práticas no design destas interfaces. Pensamos que  
a posterior fase de testes do protótipo final, consequência dos 
contributos teóricos e dos resultados dos estudos experimentais, 
poderá inclusivamente ajudar a apontar as vantagens  
e desvantagens da utilização desta tecnologia num ambiente 
educativo, permitindo também definir o papel do design  
e do designer neste tipo de projetos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
realidade aumentada . design de informação . educação . 
visualização de informação;  
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INTRODUÇÃO 
O fluxo permanente de informação mediática, partilhada 
mundialmente, conduziu a uma mudança do paradigma social.  
A sociedade passou a ser designada de sociedade da 
informação, sociedade em rede (Castells, 1999) ou aldeia global 
(McLuhan, 1962). E deu origem a uma nova geração   
(net generation, nativos digitais, etc) que cresceu rodeada de 
meios digitais, que possui novas habilidades tecnológicas, novos 
valores, novos interesses e um novo conjunto de capacidades 
cognitivas (Prenksy, 2001; Tapscott, 1998; Oblinger & Oblinger, 
2005; Howe & Strauss, 2000; Veen, 2007). Uma geração que 
reclama uma escolha para a sua educação, em termos do que 
aprende, quando aprende e como aprende. Exigindo uma 
educação mais relevante para o mundo real, que seja 
interessante e inclusivamente divertida (Tapscott, 2009). 
 
A realidade aumentada resulta deste processo de 
desenvolvimento social e tecnológico. O trajeto quotidiano, está 
hoje, repleto de informação invisível aos olhares mais 
desatentos, esse espaço de dados oculto tem vindo a crescer 
exponencialmente e muitas são as aplicações e os projetos de 
RA plasmados neste encanto pela capacidade de ver para lá do 
real. A polivalência e versatilidade da RA tem vindo a ser 
demonstrada pela quantidade de áreas de conhecimento que se 
têm apropriado da tecnologia, entre elas encontra-se a área da 
educação. No entanto, para que uma tecnologia consiga ser 
agente da aprendizagem precisa de um mediador, precisa fazer 
entender-se, necessita diminuir a distância homem/máquina e 
isso só é possível através da comunicação e do design. 
 
Assim sendo, a capacidade interdisciplinar do design de 
informação estabelece a ligação entre estes dois vértices:  
a educação e a RA. Por um lado o designer como conhecedor 
dos processos cognitivos e perceptivos, assume hoje, um papel 
fundamental na gestão da complexidade informativa  
e subsequentemente na educação. Transformando Data em 
informação e informação em conhecimento que possa ser 
percebido e utilizado.  Por outro, o designer tem à sua 
disposição novas tecnologias de suporte ao seu trabalho, que 
devem ser equacionadas aquando da concepção  
e desenvolvimento de determinados projetos.   
 
Richardson (2010) designou de Webjects os objetos que 
obrigam à fusão do mundo físico com o mundo virtual. Através 
da capacidade interdisciplinar do designer de informação vai ser 
possível explorar a linguagem visual nestes dois sentidos,  
o virtual e o real, analisando as possibilidades, comunicativas, 
criativas, as vantagens e as desvantagens a que esta fusão 
obriga. O design vai possibilitar a transição do conceito de “RA 
como tecnologia” para o conceito de “RA como meio” (Gandy, 
Macintyre, Dow & Botler, 2007). 
 
É nesta encruzilhada entre as necessidades educativas de uma 
nova geração e a RA que se propõe esta análise. Ponderando 
as potencialidades criativas e de interação da nova tecnologia  
e a sua efetividade para o campo do ensino/aprendizagem. 

 
Esta reflexão admite como denominador comum o programa 
curricular do 6º ano de escolaridade da disciplina de ciências 
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naturais.  Este será ponto de partida para a criação dos 5 pré-
estudos que permitirão identificar melhores práticas no uso 
destas interfaces e no tipo de conteúdos a utilizar. 
 
Dos diálogos com os vários professores concluiu-se que  
o módulo do sistema circulatório, cuja quantidade de imagens 
esquemáticas e infográficas é muito relevante para  
o entendimento das questões anatómicas e funcionais, seria 
ideal para a elaboração de um protótipo final. Este será produto 
resultante dos contributos teóricos e dos resultados dos  
pré-estudos e vai permitir a exploração da interatividade, da 
animação, da fusão real/virtual, da composição,  
e da tridimensionalidade. 
 
As possibilidades de aplicação de RA no ensino podem adquirir 
várias formas desde as aplicações para smartphones e tablets 
até aos livros de cariz educativo. No entanto nada é mais 
utilizado pelos alunos do que o manual escolar. “De todos os 
suportes de ensino, o manual escolar é ainda o mais utilizado 
por alunos e professores.” (Carvalho, 2008, p.110). Assim 
sendo, tomou-se como guia o módulo 3 “Transporte de 
nutrientes e oxigénio até às células” da obra “CSI-Ciências 
Sobre Investigação” da Areal Editores. A escolha deste manual 
escolar deve-se à possibilidade de testar a efetividade do 
protótipo no Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã onde  
o livro foi adoptado. No entanto apesar da obra nos servir como 
elemento guia, o protótipo não se finda nela, uma vez que 
poderá ser adaptado e adoptado pelas suas congéneres. 

 
Vários factores foram relevantes para a escolha desta temática 
aquando da sua proposta em 2009, nomeadamente:  
a) A inexistência de estudos académicos que relacionassem  
o design e a tecnologia de realidade aumentada; b) A ausência 
de diretrizes para a conceptualização e desenho deste tipo de 
interfaces; c) A necessidade de um maior número de estudos 
que comprovem a eficácia da tecnologia da RA na área do 
ensino; d) A falta de identificação das melhores práticas 
(conteúdos, interface, usabilidade) para o uso da tecnologia; 
 
A Gartner no relatório Hype Cycle for Emerging Technologies de 
2012 considera que a tecnologia de RA, estará nos próximos 10 
anos, entre as tecnologias que geram espectativas mais 
elevadas (Murphy, 2012). Admitimos que a exploração da RA 
por parte do designer vai alimentar estas espectativas. Ainda 
mais no campo do ensino onde a sua dimensão pedagógica e 
comunicativa pode ser potenciada. 

 

REALIDADE AUMENTADA E EDUCAÇÃO 
São várias as aplicações de realidade aumentada que assumem 
um carácter pedagógico e vários os autores que advogam  
o potencial da utilização desta tecnologia no campo educativo 
(Billinghurst, 2002; Dede, 2009; Hamilton, 2012; Smith, 2010; 
Yuen, Yaoyuneyong & Johnson, 2011). As novas gerações de 
nativos digitais vêm facilitar a implementação destas aplicações 
e fomentar o interesse pelas mesmas, tenham elas um carácter 
mais experimental e académico (Billinghurst, Kato & Poupyrev, 
2001; Liarokapis, Petridis, Lister & White 2002; McKenzie et al. 
2004;) ou mais comercial, como é o caso do Google Sky Maps 
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uma aplicação para smartphone que quando direcionado para o 
ao céu nos permite descobrir constelações, estrelas, planetas e 
outros corpos celestiais (Figura 1).  

 
A realidade aumentada no campo educativo viabiliza: 
a) O manuseamento e a visualização de objetos de todos  

os ângulos e em todas as distâncias que pelas suas 
características (dimensão, visibilidade, questão económica) 
não são possíveis de manusear ou ver sem ajuda 
tecnológica. O trabalho descrito por Gillet, Sanner, Stoffler, 
Goodsell e Olson (2004) no qual se podem reconhecer 
modelos de estruturas biológicas complexas (figura 2)  
é um bom exemplo disso; 

b) A percepção das consequências da ação sobre os objetos 
virtuais. Maier, Klinker e Tonnis (2009) demonstram a junção 
de objetos reais e a consequente reação química entre as 
moléculas virtuais;  

c) O treino em ambientes reais simulados. (Kawamata, Iseki, 
Shibasaki & Hori, 2002; Klopfer & Squire, 2008)  

d) A colaboração. O Construct 3D (Figura 3), uma aplicação 
ligada ao estudo da geometria, admite a colaboração 
(Kaufmann, 2004); 

 e)  O acesso a informação contextual. Um exemplo disso  
é o projeto Augmented Reality Experience (ARE) que  
dá a conhecer a história da arte asiática, através do 
desenvolvimento de tarefas no meio envolvente; 

f)    A aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lado. 
(Doswell, Blake e Butcher-Green, 2006; Fragoso, Gauglitz, 
Zamora, Kleban, & Turk ,2011); 

g) A criação de outra camada de informação sobre os 
tradicionais livros pedagógico. (Rekimoto, 1998; Billinghurst 
et al. 2001);   

 

A REALIDADE AUMENTADA E O DESIGN 
Há uns anos atrás os projetos de RA limitavam-se a fazer o 
rastreamento e a exibir o objecto virtual. A grande complexidade 
ligada ao funcionamento destes sistema e as limitações 
tecnológicas, deixavam de lado as preocupações com o design 
e com a comunicação visual.  
 
No entanto, o designer tem vindo recentemente a apropriar-se 
deste suporte. Seguindo as sugestões do Icograda Design 
Education Manifesto  (Bennett & Vulpinari, 2011, p9) “o designer 
deve adaptar-se à mudança tecnológica com facilidade, 
dominando novas formas de visualizar e comunicar conceitos 
através de diferentes medias e de novos materiais.” 
 
Alguns projetos recentes demonstram esta conexão entre  
o designer e a realidade aumentada. Verificando-se a 
exploração da interatividade, animação e inclusão de vários 
tipos de conteúdos. A tendência será para que esta ligação se 
torne cada vez mais próxima e a exploração da linguagem visual 
se traduza em ambientes mais significativos. 
 
O livro Dr. Jekyll and Mr. Hyde (2010) dos designers suíços 
Marius Hugli e Martin Kovacovsky explora a dimensão poética, 
sensorial e artística da RA. A utilização de rastreamento através 
de imagens naturais ajuda à dicotomia virtual/real. A utilização 

fig 1 – Interface da aplicação Google Sky Maps 

fig 2 – Estruturas moleculares (Gillet et al.2004) 

fig 3 – Contruct 3D (Kaufman, 2004) 
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de animações e vídeos é recorrente e preterida em relação ao 
uso de objetos a 3 dimensões. 
O mesmo se passa com a instalação dos mesmos autores “Von 
der Steinzeit zu den Römern” (em formato livro) exibida no 
Museum zu Allerheiligen em 2012 (figura 4). Aqui a 
tridimensionalidade é explorada de forma mais persistente e 
novas forma de interação com a aplicação são desenvolvidas. 
O catálogo de 2013 do Ikea (figura 5) idealizado pela Agência  
de publicidade McCann criou novas camadas de informação 
visíveis através de smartphones. Permitindo a criação de novos 
cenários de comunicação.   
 

METODOLOGIA 
A natureza do objecto de investigação deste estudo conduz-nos 
para um método misto. Onde o investigador recolhe, analisa  
e mistura dados qualitativos e quantitativos num único estudo  
ou em diversas fases do mesmo programa de investigação 
(Creswell, 2008), alcançando informações de tal forma ricas que 
não poderiam ser obtidas utilizando os métodos isoladamente 
(Reichardt & Cook, 1986). 

 
Se por um lado a compreensão particular da experiência vivida 
por cada aluno aquando da manipulação de aplicações de RA,  
a percepção das suas dificuldades e das suas necessidades só 
pode ser conseguida através de metodologias qualitativas. Por 
outro o conhecimento acerca da utilização de determinados 
conteúdos, de determinadas formas de interação e da 
efetividade pedagógica do protótipo, testados por um grupo 
alargado de alunos, com eventual possibilidade de 
generalização apela ao uso de metodologias quantitativas. 

 
Para a recolha de dados serão utilizados os questionários, os 
testes (pré e pós testes) e a observação. O tratamento de dados 
será elaborado tendo em conta a análise estatística e a análise 
de conteúdos. 
 
A metodologia mista de investigação divide-se neste trabalho  
em duas vias:  
 
a) o estudo de casos na abordagem qualitativa; 
b) o método quase-experimental na abordagem quantitativa. 

Utiliza grupos formados à posteriori e permite a descrição 
dos efeitos que uma ou mais variáveis independentes 
exercem em uma ou mais variáveis dependentes.  
A manipulação ativa das variáveis independentes e a 
medição sistemática da variável dependente constituem as 
características essenciais desta metodologia (Igartua, 2006). 

 
Na presente investigação preparar-se-ão seis experiências, 
cinco delas correspondentes aos pré-estudos com dois grupos 
(alunos do 6º ano de escolaridade) de 15 participantes cada.  
A última experiência que constituirá o análise do protótipo final 
será elaborada com quatro grupos de participantes. 
 
Durante a realização dos pré-estudos será feito o estudo de 
casos através da observação e posterior análise dos conteúdos. 
Os pré e pós-testes serão dados a cada aluno antes e depois de 
terem sido submetidos às experiências. 

fig 4 – Livro da instalação  Von der Steinzeit 
zu den Römern (Marius Hugli e Martin 
Kovacovsky, 2012) 

fig 5 – Catálogo Ikea (McCann, 2013) 
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Nas cinco primeiras experiências os participantes vão interagir 
com aplicações simples de RA:  as duas primeiras relacionadas 
com os conteúdos e as restantes relacionadas com a interface  
e a forma de atuação com a tecnologia. 
 
No primeiro estudo um dos grupos recebe a matéria com 
elementos em 3D em RA e o outro através de vídeo em RA 
(Figura 6) .  
Na segunda experiência a variável independente é a animação, 
numa versão os alunos têm acesso ao objecto 3D animado e 
noutra ao objecto 3D estático. 
Na experiência três a variável independente diz respeito ao tipo 
de rastreamento através de marcadores. Um dos grupos recebe 
um marcador fiducial e outro recebe uma imagem cujo 
rastreamento se processa por reconhecimento de imagens 
naturais.  
No quarto estudo a variável independente diz respeito à 
aprendizagem em grupo. Um dos grupos utiliza a aplicação 
individualmente enquanto o outro grupo utiliza a aplicação  
de forma colaborativa (Figura 7). 
Na experiência número cinco um dos grupos recebe uma 
aplicação manipulável através de marcadores de RA  
(a interação faz-se através de vários marcadores) enquanto  
o outro grupo recebe uma aplicação com interação através  
de graphical user interface (ícones no ecrã que modificam  
o objecto 3D). 

 
Na última experiência testaremos o nosso protótipo final. 
Um grupo receberá este protótipo, desenvolvido segundo os 
resultados da análise estatística e da análise de conteúdos dos 
pré-estudos (RA + Design). Outro grupo irá utilizar uma versão 
deste protótipo sem exploração da componente gráfica (RA). 
Outro irá utilizar o manual interativo (GUI) componente habitual 
nos manuais escolares. O grupo quatro, utilizará o capítulo do 
manual escolar e as suas imagens esquemáticas e infográficas 
(Infografia). 
 
Neste momento a primeira fase do estudo (pré-estudos) já foi 
elaborada embora ainda não tenha sido feita a análise dos 
conteúdos nem a análise estatística.  

 
 

RESULTADOS 
Os resultados obtidos até ao momento advêm da observação  
e da conversação informal com os participantes aquando da 
exploração dos pré-estudos. O facto dos dados ainda não terem 
sidos submetidos a análise faz-nos estar conscientes da 
subjetividade dos mesmos. A descrição que se segue é portanto 
uma narrativa interpretativa de uma parte dessa observação. 
 
Verificou-se de uma forma geral: 

 
• Entusiasmo e motivação em aprender com estas ferramentas 

patente em algumas afirmações dos participantes “Dá mais 
vontade de aprender”,  “Se as aulas fossem sempre assim 
era maravilhoso”; 

 

fig 6 – Aluna a interagir com a experiência 
que comtempla o vídeo em RA. 

fig 7 – Alunos a interagir em grupo com a 
experiência. 
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• Algumas dificuldades no manuseamento dos marcadores 
nomeadamente no que diz respeito: 

a) á colocação dos dedos sobre o marcador; 
b) á dobragem da folha que possui o marcador impedindo  

o rastreamento; 
c) ao tamanho: um tamanho demasiado grande pode 

impedir a visualização por parte de alunos de estatura 
mais baixa. 
 

• Que os marcadores com tecnologia de reconhecimento de 
imagens naturais foram mais bem recebidos por parte dos 
alunos; 
 

• Que os alunos rodaram os marcadores, observaram os 
objetos de vários ângulos, tentaram mexer no objecto virtual 
com as mãos e esperaram um feedback destas ações; 

 

CONCLUSÃO 
O projeto de investigação que ainda se encontra em curso 
permite verificar a capacidade de aprendizagem dos nativos 
digitais com recurso às novas tecnologias da informação  
e da comunicação, inclusivamente à tecnologia da realidade 
aumentada. A revisão bibliográfica e a observação permitem-nos 
reconhecer o elevado grau de motivação que a tecnologia 
imprime nos aprendizes. Se por uma lado é exigida por parte da 
nova geração e das iniciativas levadas a cabo pelo ministério da 
educação, a inclusão das novas tecnologias no ensino, por outro 
esta inclusão propõe a criação de novas soluções que devem 
recorrer não só à tecnologia mas também ter em conta  
a capacidade comunicativa, criativa e pedagógica da mesma.  
A tecnologia, por si só, não melhora a educação, e até a mais 
promissora inovação necessita de uma aplicação cuidada para 
ser eficaz (Osberg, 1992). 
 
Acreditamos que a RA pode ser potenciadora da componente 
visual, comunicativa e sensorial do manual escolar e das 
imagens nele contidas. Expandir a capacidade de ver significa 
expandir a capacidade de entender uma mensagem visual 
(Dondis,1997).  A realidade aumentada permite a criação de 
novas camadas de informação, mas por si só, isso não  
é garantia de um melhor entendimento. Parece-nos que  
a compreensão da mensagem visual em projetos de RA terá 
resultados mais efetivos se balizada pelo campo do design.  
Daí que um entendimento profundo do triângulo design/ 
educação/ realidade aumentada faça cada vez mais sentido. 
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RESUMO 
This paper introduces an investigation currently conducted into 
the role of Roman Jakobson's model in the field of design. This 
investigation focuses on the physical and functional attributes of 
the design of an object or product, treating any given design as 
an act of communication between the product and its user. It 
investigates the communicative functions of any given design act 
and the dimensions or factors of the communication process they 
are associated with as distinguished in Jakobson's model and its 
adaptation by Thwaites.  
 
This investigation explores the ways in which the Jakobson 
model can usefully be called into play in various Design 
disciplines, fields and practices. Its view is that the functions 
presented in this model are universal to all Design activity. 
Through interviews with design practitioners, thinkers and 
authoritative figures this investigation aims to determine whether 
and under which conditions this view is valid or not, as well as to 
inquire into new insights & genuine understanding of the process 
of design. 
 
In the course of this paper this investigation, its goals and 
methodology are presented; the original Jakobson model as well 
as Thwaites' semiotic adaptation of that model are introduced, 
and finally; initial observations to the role of the different model 
functions in the field of design are shared. 
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INTRODUCING JAKOBSON'S MODEL 
In his Essay – “Closing Statement: Linguistics & Poetics” 
(Jakobson 1960, p. 350-377) Roman Jacobson defines six 
functions of language (or communication functions), according to 
which an effective act of verbal communication can be described. 
His main purpose with the text is to account for what he argues 
are the properties peculiar to poetic language use. According to 
Jakobson in any act of verbal communication, where a message 
is sent between 2 people, in order to be operative the message 
requires: 
 
- A CONTEXT referred to, seizable by the receiver of the 
message, and either verbal or capable of being verbalized;   
- a CODE fully, or at least partially, common to the SENDER, 
the coder, and RECEIVER, the encoder, of the message;  
- and finally CONTACT, a physical channel and psychological 
connection between the sender and receiver, enabling both of 
them to enter and stay in communication. 
 

 
Jakobson works these requirements into six functions and looks 
into their orientation in any given speech event, noting that each 
of these factors “determines a different function of language” and 
that “The verbal structure of a message depends primarily on the 
predominant function” (Jakobson 1960, p. 353). Below is a 
summery of these six functions and his observations about each 
of them. 
 
- The CONTEXT is further developed in the text into the 
REFERENTIAL FUNCTION - describing a situation, object(s) or 
mental state referred to by/in the message. 
- The sender or ADDRESSER forms the EXPRESSIVE or 
EMOTIVE FUNCTION. It adds information to message about the 
ADDRESSER's internal state by aiming “a direct expression of 
the speaker's attitude towards what he is speaking about. It 
tends to produce an impression of a certain emotion whether true 
or feigned.” (Jakobson 1960, p. 354) 
- The receiver or ADDRESSEE receives the CONATIVE 

fig 1 – Starting off from the Organon model, in 
the above scheme Jakobson  presents the 
fundamental factors involved in verbal 
communication. (Jakobson 1960, p. 353) 
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FUNCTION. It is the ADDRESSEE who is engaged by the 
message. This is best illustrated with pure grammatical 
expressions of vocatives and imperatives such as: "Tim! Get in!" 
or the command “Drink!” 
- The CONTACT is associated with the PHATIC FUNCTION. It 
is best described as language for the sake of interaction and is 
usually displayed by an abundant exchange of ritualized 
formulas: “There are messages primarily serving to establish, 
prolong, or discontinue communication, to check whether a 
channel works (“Hello, do you hear me?”), to attract the attention 
of the interlocutor (a conversational partner) or to confirm his 
attention (“Are you listening?”).” (Jakobson 1960, p. 355) 
- The requirement of CODE forms the basis for the 
METTLINGUAL FUNCTION. “we practice metalanguage with out 
realizing the metalingual character of our operations. Whenever 
the addresser and / or addressee need to check up whether they 
use the same code, speech is focused on the CODE: it performs 
a metalingual (i.e., glossing) function, “I don't follow you – what 
you mean?” asks the addressee.” (Jakobson 1960, p. 356) 
- The MESSAGE itself is language's POETIC FUNCTION. 
“The Poetic function is not the sole function of verbal art, only its 
dominant” (Jakobson 1960, p. 357). That is because the 
empirical criterion for the POETIC function is the indispensable 
feature inherent in any speech event; “The two basic modes of 
arrangement used in verbal behavior, selection & 
combination...,The selection is produced on the base of 
equivalence, similarity and dissimilarity, synonymity and 
antonymity, while the combination, the build up of the sequence, 
is based on contiguity (adjacency). The poetic function projects 
the principle of equivalence from the axis of selection into the 
axis of combination” (Jakobson 1960, p. 358). With out the poetic 
function, the selection and combination of the words themselves, 
none of the other functions can take place.  
 

 
Jakobson became a pivotal figure in the adaptation of structural 
analysis to disciplines beyond linguistics, believing that: “...many 
poetics features belong not only to the science of language but to 
the whole theory of signs, that is to general semiotics. This 

fig 2 – Once working these six function out 
Jakobson's compliments the previous scheme 
with the above corresponding scheme of 
fundamental functions involved in verbal 
communication. (Jakobson 1960, p. 257) 
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statement, however, is valid not only for verbal art but also to all 
varieties  of language since languages share many properties 
with some other systems of signs or even with all of them (pan 
semiotic features).” (Jakobson 1960, p. 251) 
 

JAKOBSON'S MODEL IN SEMIOTICS 
In “Introducing Cultural and Media Studies: a Semiotic Approach” 
(Thwaites et al. 2002, p.22) Tony Thwaites adapts Jakobsons's 
model in order to account for the fundamental functions 
necessary for any sign activity to take place. According to 
Thwaites a sign is anything that produces a meaning and in order 
for a sign to operate within a Culture - “the ensemble of social 
practices by which meanings are produced, circulated and 
exchanged” (Thwaites et al. 2002, p. 1), a sign must: 
 
- “Work within a system of references and codings; 
- be describable in terms of formal attributes which allow us to 
distinguish it from other signs; 
- set up a relationship of address; and  
- operate within, and vary according, specific concrete 
situations.”  
     (Thwaites 2002, p. 21) 
  
The fundamental functions involved in sign activity according to 
the above requirements are presented in the following diagram: 
 

 
Following Dell Hymes's revision from “Foundation of 
Sociolinguistics” (1974), Thwaites's adaptation contains 7 
functions, rather than Jakobson's original six. Content and 
Context are separated and Jakobson's POETIC and EMOTIVE  

fig 3 – 'The Functions of Significance'. (Thwaites 
et al. 2002, p. 22)  
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functions are respectively reworked into the FORMAL and 
EXPRESSIVE function. The list below describes the semiotic 
roles that are associated with each of the sign functions 
mentioned above. 
 
Functions of message: 
 
- The REFERNTIAL function of a sign is the ability of a sign to 
refer, represent, depict, or propose something as real, in different 
ways and to varying extents, whether true or not. 
- With its METALINGUAL function a sign suggests ways in 
which it may be read or understood: it cues in codes for 
interpreting it. “This indicates that a sign's meaning is far from a 
given fact. Instead it is something to be actively worked out or 
negotiated, and always subject to renegotiation.” (Thwaites et al. 
2002, p. 15) 
- A sign's FORMAL function is its structure, its formal features 
including the space and medium in which it exists as wells the 
media or material from which it is made. Like in poetic language 
use, the empirical criterion for the FORMAL function is 
arrangement a its two basic modes - selection & combination, but  
of forms, shapes, colors and materials. 
 
Functions of address: 
 
- A sign's EXPRESSIVE function is the construction of its 
addresser, “where it says it is from” (Thwaites et al. 2002, p. 16), 
the position it proposes as its source and not its actual source 
(sender).   
- A sign's CONATIVE function is  the construction of its 
addressee, “where it says it is going“ (Thwaites et al. 2002, p. 17) 
or where it is aimed to, the position it proposes as its destination 
and not its actual destination (receiver). 
- The relationship between addresser and addressee is 
constructed by the sign's PHATIC function. The function links 
addressers and addressees in all sorts of degrees of social 
inclusion and exclusion. For examples: “A letter in English will 
exclude non-English user. A particular way of speaking may bind 
a group together and give it an immediately recognizable identity, 
to itself and others. PHATIC functions can be enormously 
complex and subtle ways of discerning insiders, and the degree 
of their belonging.” (Thwaites et al. 2002, p. 19) 
 
Functions of Context 
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- A sign's CONTEXTUAL functions indicates the context in 
which the sign operates. “It only remains to say that all of these 
(above) functions depend on the social context of the sign. The 
social situations in which a sign is used may determine the 
appropriate content, type of sign and coding, who is being 
addressed, by whom and how, and the phatic community it 
constructs.” (Thwaites et al. 2002, p. 19) 
 
Like in poetic language use, although all of the functions above 
are needed for any sign event to take place, in any given sign 
some of these functions may be predominant. Further on, these 
functions are never independent of each other, but constantly 
interrelate. Certain functions may work very closely together, for 
example the functions of address in a love letter. Some functions 
may overlap each other, like in a job application where the 
EXPRESSIVE and REFERENTIAL functions both relate or 
describe the same thing. Other functions may work against each 
other - the same job application cued by the a letter's code 
(METALINGUAL) undone by an inappropriate selection of words 
(FORMAL). Finally in some cases one function may trigger 
another – a font and a layout of a letter are its FORMAL function, 
these however trigger off certain METALINGUAL functions 
suggesting what sort of letter it is and how to “decode” it. 
 

INVESTIGATION'S GOALS 
Using a working definition that places design as a message 
between a product and its user, this investigation focuses on the 
physical and functional attributes of the design of an object or 
product, treating any given design as an act of communication or 
'Parole' (according to Saussure - an “Utterance” or “Speech” - a 
given act or artifact of a sign system, a “Langue”). It investigates 
the communicative functions of any given design act and the 
dimensions or factors of the communication process they are 
associated with as distinguished in Jakobson's model and its 
adaptation by Thwaites. This investigation explores the ways in 
which this model can usefully be called into play in various 
design disciplines, fields and practices. Its premise is that 
functions presented by this model are inherent in all design 
activity. This investigation aims to determine whether and in 
which conditions the functions presented above exist in the 
different design acts produced by various disciplines, fields and 
practices of Design. Another aim is to see what insights & 
understandings of the process of designing can be developed 
while this investigation runs its course. 
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METHODOLOGY 
This investigation is predominantly of qualitative nature. Through 
interviews with design practitioners, thinkers and authoritative 
figures this investigation will work towards its goals. The list of 
interviewees consists of creative professionals, at variable levels 
of expertise, from the fields of product design, system design, 
fashion, architecture and design for public space, textile design, 
interaction design and social design, as well as design 
researchers and thinkers both form academic and commercial 
environments. During the interviews these persons will be asked 
to analyze their practice and see through case study analysis 
where, how and if patterns of activity similar to the model or 
functions presented above can be found or called into play in 
their own process of designing. 
 
 

INITIAL OBSERVATIONS 
From interviewing 30% of persons on the list of interviewees, the 
following preliminary observations can be drawn:  
 
Functions of message: 
 
- A design's REFERNTIAL function is its ability to refer to 
solutions, problems, activities, situations or environments, to 
represent ideas and values, and to propose something as real, in 
different ways and to varying extents, whether true or not. In the 
designing process most designers sort out the REFERENTIAL 
aspect of the designed work before looking into the codes 
(METALINGUAL) and the forms (FORMAL) which are needed in 
order to correctly cue in the reference.  
- The METALINGUAL aspect of a design seem to run parallel 
to the functions of address. There is a strong qualitative evidence 
that suggests a METALINGUAL functions of address in design. 
The codes cued in by the a design are strongly influenced by the 
attitude of the designer towards the designed work and its 
realization as well by the codes necessary to engage the user 
correctly. The human body plays a significant role in determining 
physically the right code for the right physical interaction. In 
digital media the same role is fulfilled by the type of interface or 
console, for example a smart phone vs PC station.  
- A design's FORMAL function is its formal attributes, including 
the media or material from which it is made and in some case 
cases also the space and medium in which it exists. In the design 
process the FORMAL aspect features predominantly in projects 
or tasks of exploratory nature. The two basic modes of 
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arrangement - selection & combination, may work within the 
frame of blending system where the properties of the 
combination lie in the properties of its elements, and the 
properties of the elements are lost in the mixture.  

 
Functions of address: 
 
- In a design both EXPRESSIVE and EMOTIVE functions are 
at work. Constructing its addresser is the logo, or physical 
signature of  its addresser, while the making method of the 
designed work indicates the attitude of addresser towards it. In 
the design process the EMOTIVE function seem to be situated in 
between the EXPRESSIVE and METALINGUAL functions, yet at 
closer proximity towards the latter with which its activity is almost 
interwoven. For that reason, while the EXPRESSIVE function 
can become redundant in projects or tasks of exploratory nature, 
the EMOTIVE function will always feature.   
- A design's CONATIVE function consist of the construction of 
a specific user group of the designed work (CONATIVE I) and 
the methods of engaging it (CONATIVE II). In the design process 
these aspects always feature and are of highest importance in 
cases of user centered design. The CONATIVE II function seem 
to be situated between the CONATIVE I and METALINGUAL 
functions, yet at closer proximity towards the latter with which its 
activity is almost interwoven. When there is no specific user or 
users in mind, designers place themselves as stand-ins of the 
designed work's CONATIVE aspects.  
- A design's PHATIC function provides a physical or 
psychological CONTACT point between addresser and 
addressee and in many cases appears in the designed work as 
text clearly or literally stipulating the meaning of message. It also, 
by the use of culture, proportion, or console based features, 
works to include or exclude specific user groups in or from 
engaging and understanding the design. In the design process 
the PHATIC function works closely with the METALINGUAL and 
FORMAL functions, therefore it may or may not be actively 
considered, but always feature in the designed work. 
 
Functions of Context 
 
- A design's CONTEXTUAL functions indicates the context in 
which the designed work operates, whether its social or 
environmental. In the design process it seems to work closely 
with the functions of address and can effect the predominance or 
need for the EXPRESSIVE and PHATIC functions.  
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Finally it is already possible to compliment the scheme used by 
Thwaites through these initial observations, bringing back the 
EMOTIVE and CONATIVE functions from poetic language into 
the picture and forming an initial adaptation of the Jakobson 
model fit for the field of design:  
 

 

CLOSING NOTE 
What remains to be seen during this investigation, as slowly 
more accurate image of this design model emerges, is whether 
these functions will remain purely on the field of structural 
analysis, or could these form a structural guideline for designers 
and their design process. 
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fig 4 – The Functions of Significance' model 
complimented adaptation of the functions of a 
design. 
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