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resumo 
 
 

O que caracteriza o relacionamento humano com os objectos no início do 
século XXI? 
Para se entender o Relacionamento humano com os objectos no início do 
século XXI foi necessário uma investigação aos contextos pré-industrial, 
industrial e pós-industrial, que deram origem a formas específicas de 
relacionamento humano com os objectos. Durante este estudo ficou evidente a 
necessidade de nos concentrarmos nas características funcionais dos 
contextos determinantes da actividade de design. 
Concluiu-se que desde o início do período pós-industrial, assiste-se à 
proliferação dos produtos dinâmicos. Produtos esses que apontam para uma 
nova atitude projectual, para um design relacionado com a oferta de 
actividades e serviços e já não apenas com a oferta de objectos avulsos, 
característicos da sociedade industrial. 
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abstract 
 

What characterizes the human relationship with objects in beginning of the 
twenty first century?  
To understand the human relationship with objects in the beginning of the 
twenty first century we researched the human relationship with objects 
throughout different periods: pre-industrial; industrial and pos-industrial periods.
During this study became clear that it would be appropriate to focus on the 
functional characteristics of the contexts that affected design activity. 
We concluded that since the beginning of the pos-industrial period, dynamic 
products have been consistently emerging and therefore showing new paths for 
project in design. A projectual attitude that centers in the designing of complete 
activities and services instead of focusing on the offer of isolated objects typical 
of the industrial society. 
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Prefácio 
 
Uma actividade é tanto mais sólida e eficiente quanto mais e melhor se 

conhecerem os seus fundamentos. Quando uma actividade não tem 

fundamentos definidos torna-se numa actividade decorrente, esporádica e 

vagueia na aleatoriedade da sua utilização em outras disciplinas. 

Porque o design é essencialmente uma actividade de integração (actua em 

conjunto e sempre com outras actividades), está directamente relacionado e 

próximo de outras actividades. Devido à proximidade da actividade de design 

com as áreas artísticas, o design é mormente abordado sob ponto de vista 

artístico, e posteriormente relacionado com processos sociais, industriais, 

económicos e demais actividades com quem trabalha de forma integrada.1 O 

design é por isso abordado diluído noutras disciplinas com que trabalha, desde 

as disciplinas artísticas às disciplinas económicas.  

É natural, portanto, encontrarmos o design visto como uma actividade artística, 

uma actividade económica, uma actividade industrial, uma actividade social 

entre outras. Essas abordagens, embora enriqueçam o visionamento do 

design, são contudo abordagens exteriores ao design, não são específicas do 

interior da actividade de design em si. 

A consolidação do design como uma actividade autónoma, mesmo sendo uma 

actividade de integração, leva à necessidade de ter fundamentos próprios da 

disciplina, e não apenas bases de acção assentes em abordagens vindas de 

outras actividades.  

A resolução desta necessidade, de ter fundamentos próprios, exige uma 

investigação aos elementos intrínsecos e subjacentes à actividade de design 

no seu todo. 

Nesta óptica este projecto investiga o funcionamento intrínseco da actividade 

de design, com o intuito de contribuir com elementos de macrodesign que 

levem à compreensão dos fundamentos da actividade de design.  

 

 
                                                           
1 Este tema, da integração da actividade de design com as restantes actividades com que 
trabalha, é abordado por Dilnot, Clive “The State of Design History”, in: Margolin (1989) pp.213 

 



 

Introdução 

  
A actividade de design foca-se essencialmente na definição das características 

que produzem a interligação do ser humano com os objectos.  

O design determina por isso as características que vão produzir e determinar o 

relacionamento humano com esses objectos. Ou seja, o design define as 

características relacionais dos objectos com o ser humano.  

 

Notamos que o resultado do relacionamento humano com os objectos, é o que 

determina a validade ou não do design, uma vez que é desse relacionamento 

que advêm depois todos os atributos, valores, práticas e consequências 

atribuídos ao design que os objectos têm.  

Por isso, se soubermos como funciona este relacionamento (humano com os 

objectos) teremos um domínio mais efectivo, eficiente e eficaz da actividade de 

design, e estaremos não só mais aptos a desenvolver a actividade de design, 

como perceberemos melhor o que acontece, e porque é que acontecem os 

factos no domínio da actividade de design. 

 

Notamos que o relacionamento humano com os objectos é consequência não 

apenas das características dos objectos, mas também relativo às 

características dos seres humanos, e principalmente relativo às características 

dos contextos de acção inerentes às diferentes épocas e tipos de sociedade, 

em que esses objectos aparecem.  

 

Esta tese aborda as características dos contextos humanos que determinam o 

relacionamento humano com os objectos, na sociedade da Europa ocidental no 

início do século XXI, e, consequentemente, as características do design dos 

objectos desta sociedade.     
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Finalidade e objectivos 

 

Finalidade 
 

A finalidade desta tese é contribuir com elementos que levem à consolidação 

dos fundamentos da actividade de design, através de uma análise de 

macrodesign2 que conduza à compreensão do relacionamento humano com os 

objectos. O relacionamento que é inerente à efectividade, eficiência e eficácia 

do design dos objectos. 

 

Objectivos  
 
 Os objectivos desta tese são a resposta às perguntas: 

1 Porque é que o homem produz objectos? 

2 Em que domínios é que o homem produz objectos? 

3. Em que contextos de acção o homem produz objectos? 

4. Que formas de interligação existem entre os objectos e o ser humano? 

5. Que tipos de relacionamento existem? 

6. O que caracteriza o relacionamento humano com os objectos no início do 

século XXI? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2  De acordo com a abrangência a que reporta esta investigação, foi necessária uma 
denominação que identificasse o domínio dos aspectos do funcionamento macro da actividade 
de design no meio, a que passamos a denominar por macrodesign. Tal como o termo 
macroeconomia denomina a disciplina que estuda os aspectos intrínsecos do funcionamento 
lato de uma economia. 
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Conceitos inerentes à tese 
 

a) Prática anglo-saxónica dos termos design e macrodesign 
O termo design, na prática da língua inglesa, é frequentemente usado apenas 

como sinónimo de projecto e/ou esboço. Nesta prática linguística o termo 

design aparece ligado a todos os tipos de projectos (desde projectos de 

peças de engenhos à organização de actividades laborais específicas) uma 

vez que é tido como sinónimo simples de projectar e ou esboçar.  

Decorre também, desta prática linguística, o uso do termo macrodesign que 

aparece como sinónimo de projecto global ou macro projecto, de um qualquer 

objecto e/ou actividade.  

Esta vertente, da utilização e uso linguístico dos termos design e 

macrodesign, é tida nesta tese como um aspecto inerente ao funcionamento 

interno de uma língua sintética como é o inglês. Uma vez que é normal nas 

línguas sintéticas (como as línguas germânicas) a utilização de um mesmo 

termo para significados diferentes (ao contrário das línguas analíticas, como 

as línguas latinas, onde existem diferentes termos para significados 

semelhantes). Pelo que não se julgou pertinente restringir e bloquear o uso 

do termo macrodesign aos domínios definidos pela prática corrente da língua 

inglesa. Ao mesmo tempo que atendendos ao facto de uma língua ser uma 

entidade dinâmica, que evolui em função das contribuições dos seus 

utilizadores. 

 Nesta tese o termo macrodesign designa a disciplina da actividade de 

design, que aborda os aspectos intrínsecos do funcionamento lato da 

actividade de design. Tal como o termo macroeconomia denomina a 

disciplina que estuda os aspectos intrínsecos do funcionamento lato de uma 

economia.  

 

b) Conceitos de design inerente à tese 
Esta tese parte do conceito que a actividade de design é a actividade que 

define as características de integração entre elementos. De forma restrita, a 

actividade de design define as características de integração dos objectos com 

o ser humano. 
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Por exemplo, num automóvel o design ocupa-se da definição das 

características do objecto que vão definir a sua integração com os seres 

humanos. Não faz parte da actividade de design a definição das 

características técnicas do motor do automóvel, mas já faz parte da 

actividade de design a definição dos elementos desse objecto que entram em 

contacto directo com o ser humano, ou que interferem com o ser humano.  

Notamos por isso que a actividade de design consiste na definição das 

características do objecto, que permitem a sua integração com o 

funcionamento humano.  

No design de comunicação, não faz parte da actividade de design definir a 

mensagem a ser comunicada, mas faz parte da actividade de design definir o 

modo e a forma de a comunicar ao público-alvo.  

Constatamos por isso que a actividade de design é primordialmente a 

actividade de definir as características de integração entre elementos, a parte 

de ajuste dos objectos ao seu contexto humano. 

 

Porque a integração dos objectos com o ser humano é recíproca – o ser 

humano produz e modifica os objectos, e os objectos produzem alterações de 

comportamento do ser humano – definimos este tipo de interligação como um 

relacionamento.  

 

c) Conceito de macrodesign inerente à tese 
Esta tese parte do conceito que macrodesign é a disciplina de design que 

estuda os aspectos intrínsecos inerentes ao funcionamento da actividade de 

design, em termos latos. Ou seja, os aspectos relativos aos contextos 

humanos que determinam os objectos e as características que estabelecem a 

efectividade do design dos produtos. 

 

Esta tese é decorrente destes conceito de design e macrodesign, e dos 

domínios de acção por eles definidos. 
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Metodologia 
 

 

a) Recursos 
Esta tese foi elaborada a partir da análise de elementos provenientes 

directamente da realidade contemporânea (exemplos actuais), e a partir da 

análise de factos documentados em textos históricos. 

 

Na elaboração da tese foram usados os seguintes recursos:  

 

- O recurso da forma de operar vinda dos métodos da abordagem cientifica: 

nomeadamente a exigência de rigor, e a exigência da fundamentação ter de 

ser baseada na realidade e não em interpretações de terceiros. 

 

- O recurso aos conhecimentos históricos da actividade do ser humano ao 

longo do tempo, para observação das características do comportamento 

humano; a observação dos tipos dos objectos produzidos pelo ser humano; 

como ainda a observação dos tipos de relacionamentos tidos com os 

objectos.  

 

- Na área específica do relacionamento humano, foi usado o recurso da 

observação do comportamento económico do ser humano, uma vez que este 

comportamento é um dos principais impulsionadores do relacionamento 

humano com os objectos.  

 

b) Domínios  
Este projecto iniciou-se com a análise às características base do 

funcionamento dos diversos meios (meio vivo, meio natural e meio físico). 

Esta análise visou a obtenção das características funcionais do meio de onde 

advém as características do comportamento o ser humano com os objectos.  

 

Posteriormente foi analisado o funcionamento da espécie humana, de onde 

se observou a parte relativa ao funcionamento do comportamento humano 
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que determina os objectos. Com essa investigação abordamos a resposta às 

questões:  

1. Porque é que o homem produz objectos? 

2. Em que domínios é que o homem produz objectos? 

3. Em que contextos de acção o homem produz objectos? 

 

Após a análise feita nos pontos 1, 2 e 3, e partindo da perspectiva dada por 

ela, foi feita uma pesquisa ao relacionamento humano com os objectos. Esta 

análise permitiu responder às questões: 

4. Que formas de interligação existem entre os objectos e o ser humano? 

5. Que tipos de relacionamento existem? 

 

Através da observação de acontecimentos macro económicos, que 

permitiram a percepção das mutações comportamentais dos seres humanos 

em relação aos objectos ao longo do tempo, foi observada e analisada a 

mudança de comportamentos humanos em reacção aos objectos nas 

diferentes sociedades. 

 

Esta análise (das mudanças de comportamento humano com os objecto nas 

diferentes sociedades) conjuntamente com a interligação dos elementos 

anteriormente recolhidos, e as ferramentas de análise criadas (nos pontos 

anteriores), permitiu a abordagem à resposta da pergunta desta tese que é: 

6. O que caracteriza o relacionamento humano com os objectos no início do 

século XXI? 

 

 

c) Método 
Esta tese partiu da abrangência dos contextos determinantes dos factos, para 

a particularidade dos factos específicos que respondem à pergunta: O que 

caracteriza o relacionamento humano com os objectos no início do século 

XXI? 

De forma esquemática temos: 
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Diagrama 1 

Método de abordagem  
 

Funcionamento do meio vivo 
  (Ponto 1.1) 
 

Contextos de acção dos objectos 
(Ponto 3) 

  Tipos de interacção com os objectos

Relacionamento humano com os objectos na 
sociedade ocidental no início do século XXI 

(Ponto 6) 

Ambientes de acção 
(ponto 5) 

 (Ponto 4) 

Domínios em que o ser humano produz objectos 
(Ponto 2) 

Funcionamento da espécie humana que determina os objectos 
(Ponto 1.3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora na globalidade esta tese parta do geral para o particular, não foi no 

entanto seguindo exclusivamente o método dedutivo 3 . Devido às 

características da matéria abordada houve necessidade de percorrer um 

percurso que passou pelos estádios descritivo, indutivo, dedutivo.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 «Método dedutivo – A dedução é a operação inversa de indução, ou seja parte-se do geral 
para o particular.  
O método dedutivo é uma forma de raciocínio que parte do geral para ao menos geral ou 
particular. Reformula ou enuncia de modo explicito a informação já contida nas premissas» in: 
Carvalho, J. Eduardo (2002) p.89 
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Ponto 1 

Porque é que o homem produz objectos? 

 

Observamos que a análise dos comportamentos do ser humano (de onde 

advêm a característica de produzir objectos) é ainda um tema que padece de 

uma abordagem que seja consensual.  

Verificamos que o comportamento humano não permite a eficácia esperada da 

abordagem científica, como notamos no discurso de outras disciplinas também 

relacionadas com o comportamento humano, como a economia.  

«Este importante problema que divide investigadores e cientistas em 
todo o mundo, obriga a uma clarificação ainda que sumária do conceito 
de ciência, cuja evolução semântica ao longo do processo histórico 
dificulta a sua compreensão. 
Segundo o pensamento escolástico, na esteira do helenístico, a 
dignidade da ciência reconhecia-se pelo valor do seu objecto, sendo o 
maior conhecimento, o da realidade suprema, da qual o espírito 
humano se contentava em recolher a revelação de uma vontade que o 
transcende. A realidade suprema era portanto de ordem ontológica e 
teológica. 
O pensamento moderno, a partir da revolução mecanicista que eclodiu 
no século XVII, desloca porém a ideia de ciência cada vez mais para a 
forma e já não para a matéria do saber. À preocupação metafísica 
substitui-se o interesse pela teoria do conhecimento (gnoseologia), 
pelas regras e métodos da constituição do saber.  
Em 1742, Christian Wolff, ao prefaciar um dos primeiros tratados 
alemães de demografia, sublinha o papel da inteligibilidade 
matemática, sob a forma de cálculo de probabilidades, na explicação 
do real, afastando assim a teologia da sua proposta epistemológica. 
A maneira de saber, mais do que o objecto do saber, vai passar a 
definir a ciência, o que amplia consideravelmente os sectores onde se 
vão aplicar procedimentos científicos. O ordenamento lógico do saber 
torna-se primordial e continua a sê-lo nos nossos dias. 
Charles Singer, na Encyclopédia Britannica (1961), define ciência como 
«uma procura de juízos susceptíveis de obter o assentimento 
universal». 
Uma análoga de ciência é-nos dada pelo filósofo alemão Karl Jaspers: 
«a ciência é o conhecimento metódico em que o conteúdo de uma 
forma limitativa, é, ao mesmo tempo, certo e universalmente válido». 
Estas definições, cuja preocupação epistemológica do método 
predomina sobre a própria delimitação de objecto, apenas aceita 
contudo um conhecimento universal, característica actualmente 
ausente na ciência económica. 
A ciência económica, como ramo das ciências do homem, não pode 
obviamente deixar de ser sensível à polivalência dos factos humanos. 
As concepções acerca do comportamento do homem «determinado» 
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pelas condições materiais da sua existência, ou liberto de 
condicionalismos de natureza determinista, porque portador de um 
conhecimento construído pela interacção entre a sua consciência e o 
mundo real, dividem os economistas nas suas concepções 
epistemológicas fundamentais, impedindo a universalidade da ciência 
económica.»4  
 
«Especificidade das ciências sociais 
As situações sociais são, no essencial, impossíveis ou difíceis de 
reproduzir; cada situação é uma situação única, determinada por 
circunstâncias históricas e sociais únicas. Por isso, as ciências sociais, 
em geral, não permitem uma compreensão do comportamento humano 
comparável à compreensão que as ciências naturais dão para o resto 
da natureza. 
Searl (1997) justifica que não existe uma ciência do comportamento 
porque dificilmente se encontram as características que todas as 
condutas humanas tenham em comum;(…) 
Os fenómenos sociais não se fundamentam do mesmo modo que os 
fenómenos naturais. Porquê?».5   
 

Constatamos a necessidade de uma análise, vinda da disciplina de design, às 

características do domínio do objecto de estudo desta tese (comportamento do 

ser humano com os objectos), uma vez que a abordagem científica revela, 

segundo estes autores, algumas dificuldades em aceder ao objecto de estudo 

humano. 

Iniciamos por analisar o porquê da dificuldade da abordagem científica ao 

domínio do comportamento humano (comportamento humano onde opera a 

actividade de design definida). 

 

1.1 Abordagem científica e comportamento humano 
 
Observamos que a concepção da abordagem científica e as características do 

comportamento humano, embora não sejam sempre consonantes estão inter 

relacionadas. 

Iniciamos a análise pelo caracterizar da abordagem científica quanto: 

a) Contexto de proveniência 

b) Características do elemento 

c) Raio de acção do elemento 

                                                           
4 Ribeiro dos Santos António Pedro (1993) p. 188 
5 Carvalho, J. Eduardo (2002) pp. 23, 24 
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d) Características do meio de acção 

E analisamos posteriormente o objecto de estudo (o comportamento humano) 

em função do seu contexto de proveniência e das características do seu meio 

de proveniência – o meio vivo. 

 

1.1.1 Abordagem Científica  
 

Observamos que abordagem científica faz parte e está contida dentro do 

conjunto dos comportamentos humanos. E constatamos que os dois elementos 

desta análise (o comportamento humano e a abordagem científica) têm uma 

relação intrínseca: a abordagem científica está contida, faz parte e é o 

resultado de um comportamento humano – o comportamento de compreensão 

e extracção de conhecimentos do meio.  

 

a) Contexto de proveniência da abordagem científica 
Verificamos que a abordagem científica actual é proveniente de um contexto, 

como está expresso no texto: 

«A revolução científica começou, na realidade, em meados do século 
XVI, com o aparecimento de muitas sociedades científicas. 
O astrónomo Copérnico fora o principal cérebro, mas a sua visão 
revolucionária do universo causou-lhe problemas não só com a Igreja 
Católica, mas com Lutero e os protestantes. 
Copérnico (1473-1592) destruiu a visão estática do mundo medieval ao 
representar a terra movendo-se em torno do sol.»6

 
A abordagem científica, como todas as abordagens humanas, têm as 

características do contexto humano de onde é proveniente, que é um 

contexto de poucos conhecimentos do habitat, de uma mentalidade vinda de 

uma cultura de predominância teológica (teologias com quem a ciência é 

confrontada em termos de legitimidade dos conhecimentos), e é uma 

abordagem que se desenvolve eminentemente direccionada para a 
compreensão do meio físico (astronomia), segundo uma estrutura assente 

na forma de pensar mecanicista. 

 

 
                                                           
6 Carvalho, J. Eduardo (2002) p.34 
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b) Características da abordagem cientifica 
Verificamos que actualmente uma abordagem para ser reconhecida como 

científica tem de cumprir requisitos. E esses requisitos são: 

«Ciência: Conjunto de conhecimentos:  
a) Resultantes da observação ou da experimentação  
b) Reprodutível  
c) Confirmável por terceiros»7

 

Da análise aos requisitos científicos observamos que a abordagem científica 

destina-se apenas a fenómenos reprodutíveis, resultantes da observação ou 

da experimentação. E que o objectivo de estudo da actividade científica é a 

extracção de conjunto de conhecimentos. 

Constatamos por isso que a abordagem científica, de todos os fenómenos 

existentes, abrange somente os conhecimentos resultantes da observação ou 

da experimentação, e destes apenas os que são reprodutíveis, e destes 

ainda apenas os confirmáveis por terceiros.  

Notamos ainda que esses terceiros terão de ter algum tipo de relacionamento 

com a comunidade científica, para que os conhecimentos apreendidos 

possam vir a ser integrados e a fazer parte do vastíssimo espólio de 

conhecimentos das ciências (os conhecimentos científicos). 

 

Verificamos a presença das características do comportamento humano na 

actividade científica, uma vez que a formação de uma comunidade (a 

comunidade científica) é uma característica comportamental característica 

dos animais sociais, como a espécie humana. E constatamos por isso que 

actividade científica está por isso integrada no comportamento humano, e em 

termos de relação entre o comportamento humano e a ciência, a relação é: a 

actividade científica faz parte, e é apenas uma parte, do conjunto total das 

actividades pertencentes aos comportamentos humanos. 

Concluímos por isso que será por ventura mais profícuo integrar a actividade 

científica dentro do domínio dos comportamentos humanos, do que tentar 

integrar os comportamentos humanos dentro desta actividade científica, ou 

da actividade desta restrita comunidade humana (igualmente restrita). 

                                                           
7 Magalhães, A. Barbedo (1994) 
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c) Raio de acção da abordagem cientifica 

Observamos que da globalidade do conjunto de acções existentes na 

realidade, a actividade científica ocupa-se apenas da parcela que contêm as 

três características:  

− Resultantes da observação ou da experimentação  

− Reprodutível  

− Confirmável por terceiros 

Constatamos por isso que a legitimação científica é apenas referente à 

parcela de acontecimentos humanos, que contêm estas três características. 

O raio de acção da abordagem científica é, por isso, restrito apenas aos 

fenómenos que contêm estas características. Uma vez que os outros 

fenómenos não reúnem as características necessárias à legitimação científica 

que confere a designação de conhecimento científico. 

 

Embora seja “apenas” uma parcela dos factos existentes na realidade, não é 

de menosprezar a dimensão da área de acção da abordagem científica, uma 

vez que essa parcela engloba quase todo o meio físico da realidade.  

 
d) Características do meio de acção 

Observamos que a abordagem científica nasce e é direccionada 

eminentemente para o meio físico. Tem por isso as características advindas 

das características do meio físico. 

Verificamos que o meio físico é caracterizado por ser constituído por 

elementos (expressos na tabela periódica) que agem em função de leis 

físicas e químicas.  

Observamos que a acção no meio físico está dependente apenas das 

características dos elementos e das leis físicas e químicas que os regem. 

Que são leis e elementos intemporais, podem por isso repetirem-se 

indeterminadamente (o que permite a repetição para validação científica). 

Por exemplo a água quando é colocada a uma temperatura abaixo de zero 

graus centígrados solidifica, de zero a cem graus liquefaz-se, e torna-se 

gasosa acima dos cem graus centígrados, e isto acontece 

independentemente do período histórico em que a acção decorre. São por 
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isso acções intemporais e confirmáveis eternamente. Por isso sempre que se 

repetem as condições, as consequências repetem-se também.  

Observamos que esta característica, da intemporalidade, está presente no 

meio físico e que é ela que permite a validação científica, assente na 

repetição das experiências.  

Analisamos mais pormenorizadamente as características do meio fisco, e 

retirarmos o porquê desta intemporalidade, tal como o porquê das restantes 

característica que permitem o funcionamento da abordagem científica neste 

meio. Nesta análise abordamos: 

1. o tipo de componentes do meio físico,  

2. a estrutura de características presentes nos elementos físicos 

3. a acção no meio físico 

 

d.1) Componentes do meio físico 
Observamos que o meio físico é constituído por componentes elementares, 

expressos na tabela periódica. Estes componentes caracterizam-se por não 

terem funções ou objectivos em si próprios. São apenas elementos e grupos 

de elementos cujas características interagem ou não, entre si, apenas pela 

vigência de leis físicas e químicas. A acção neste meio ocorre apenas em 

função dos elementos e das leis físicas e químicas, conjuntamente com 

factores como a aleatoriedade, e a entropia, inerentes a este meio.  

Constatamos por isso que os componentes do meio físico são componentes 

elementares, não têm objectivos próprios fora deste funcionamento, 

respondem apenas a características intrínsecas. 

 

d.2) Estrutura das características dos componentes do meio físico 
Observamos que a acção no meio físico é linear porque os componentes 

elementares têm características em série, isto é, para uma condição 

ambiental apenas existe uma consequência nos elementos. Os componentes 

deste meio não têm características em paralelo, não têm características 

alternativas para uma mesma condição de ambiente. Para cada condição os 

componentes do meio físico têm apenas a característica correspondente a 
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essa condição. Só quando se altera a condição é que o componente altera a 

característica.  

Por exemplo, um metal tem uma curva de tensão - extensão característica, o 

que quer dizer que para cada valor de tensão esse metal tem uma extensão 

correspondente. O metal tem por isso, uma série extensões relativa à série 

de tensões. Não tem extensões diferentes ou alternativas para a mesma 

tensão, mantendo as mesmas condições do material e do ambiente.   

Figura 1 

Curva de tensão - extensão característica dos metais 

 
 

A estrutura das características dos componentes do meio físico é por isso 

uma estrutura em série. Uma vez que a mesma condição equivale a uma 

mesma consequência nos elementos, e quando alterarmos a condição 

obtemos a característica seguinte no elemento físico. De forma esquemática 

temos:  
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Diagrama 2 

Estrutura de características em série nos elementos do meio físico 
 Condição 1 Condição 2 Condição 3 Meio
 

Característica 1 Característica 2 Característica 3  Elemento 
 
 Reacção 1 Reacção 2 Reacção 3 Consequência 
 

Voltando ao exemplo da água, se a colocarmos, na condição 1, a uma 

temperatura abaixo dos zero graus centígrados, ela solidifica (característica 

1) e reage com as características inerentes ao seu estado sólido (reacção 1). 

Se a colocarmos, na condição 2, a uma temperatura entre os zero e os cem 

graus centígrados, ela liquefaz-se (característica 2) e reage com as 

características inerentes ao seu estado líquido (reacção 2). 

Se a colocarmos, na condição 3, a uma temperatura acima dos cem graus, a 

água vaporiza (característica 3), e reage com as características inerentes ao 

seu estado gasoso (reacção 3). 

 

Constatamos por isso que o conjunto total das características da água segue 

uma estrutura de activação em série, uma vez que as características não 

aparecem todas ao mesmo tempo, aparecem segundo uma ordem e uma 

estrutura em série. O que resulta em termos funcionais que para cada 

condição há apenas uma reacção correspondente. São reacções singulares 

portanto. 

 

Constatamos que este tipo de estrutura de características (em série) está 

presente nos elementos do meio físico, sejam elementos cerâmicos, 

metálicos ou poliméricos. Uma vez que no meio físico não existem 

características em paralelos que se activem por escolha, ou por decisão. 

Neste meio para se alterar as características dos elementos tem-se de alterar 

as condições. O que nem sempre é necessário no meio vivo. 
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d.3)  acção no meio físico 
Observamos que como os elementos físicos têm sempre as mesmas 

características para as mesmas condições, por isso quando se repetem as 

condições obtém-se sempre a mesma consequência nos elementos. 

Reparamos que, como não há características alternativas (em paralelo) para 

uma mesma condição, não são possíveis reacções diferentes nesses 

elementos para essa mesma condição. O que torna a reacção singular numa 

reacção eterna, e por isso intemporal (por falta de características 

alternativas). Como são reacções singulares, não há possibilidade de 

ocorrerem outras consequências que não sejam apenas as mesmas. Pelo 

que, no meio físico ocorrem sempre as mesmas consequências 

independentemente do intervalo de tempo entre as experiências. 

Constatamos assim que o meio fisco é por isso intemporal, e que é a 

intemporalidade do meio físico que permite a intemporalidade dos 

conhecimentos científicos, e a sua validação por repetição da experiência.  

Observamos que a acção no meio fisco é composta pela acção das leis 

físicas e químicas sobre os elementos. Pode por isso ser definida pela 

expressão: 

Leis do meio fisco x elementos do meio físico = acção no meio físico 
Observamos que neste meio não existe mais nenhum patamar definidor da 

acção, acima do funcionamento do “hardware” destes elementos, 

conjuntamente com a vigência das leis físicas e químicas - o “firmware” deste 

meio. 

 
1.1.2 Comportamento humano 

 

Observamos que o comportamento humano advém de um meio de acção com 

características distintas das características do meio vivo.  

 
a) Contexto de proveniência do comportamento humano 

Observamos que o comportamento humano faz parte do funcionamento de 

uma entidade mais lata, a espécie humana. Os seres humanos funcionam de 

acordo e dentro do funcionamento da espécie humana no meio.  
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«O comportamento dos seres vivos não é aleatório, se fosse aleatório a 
probabilidade das espécies funcionarem ao longo de milénios, e 
existirem operacionais como as vemos hoje, era nula. Uma vez que 
existe um conjunto de acções necessárias à existência de cada espécie 
(interligação da acção entre elementos da espécie e interligação da 
acção entre os elementos da espécie e o habitat), que para serem 
executadas necessitam de mais elementos do que um conjunto de 
acontecimentos físicos de probabilidade aleatória. (…) 
Observamos nas espécies uma forma de funcionar, e uma organização 
do comportamento dos seus elementos, que permitem a existência da 
espécie e o seu funcionamento integrado no habitat. Uma vez que, para 
uma espécie existir viva e a funcionar, tem a necessidade da definição 
da acção dos seus elementos, a definição da logística inerente ao seu 
funcionamento integrado, e todo o modus operandi necessário ao 
funcionamento interno dessa espécie no meio.  
Por exemplo as características do comportamento humano dentro da 
sua espécie (como os comportamentos característicos das fases da sua 
existência: a infância, adolescência…) confirmam a existência de uma 
ordem (e uma entidade ordenadora) definidora das características dos 
comportamentos dos elementos da espécie humana ao longo da sua 
vida.  
Constatamos por isso a existência de uma gestão da acção da vida da 
espécie, à qual o comportamento individual dos seus elementos faz 
parte e responde (…). 
Os comportamentos humanos não são por isso aleatórios, não são 
decorrentes do acaso, nem acontecem pela existência simples de 
factores físicos, acontecem em função do funcionamento interno da 
espécie humana.»8

 

O contexto de proveniência do comportamento humano é o funcionamento da 

espécie humana, que por sua vez é uma entidade de um ecossistema. 

Observamos que a espécie humana é um fenómeno natural, é um 

constituinte da parte biótica (parte viva) de um ecossistema, e as suas 

características são provenientes do funcionamento da espécie humana nos 

ecossistemas. A parte biótica do ecossistema, o meio vivo, é uma 

organização do meio físico. Constatamos assim a necessidade de 

analisarmos as características do meio vivo (tal como fizemos com as 

características do meio físico), uma vez que o comportamento humano faz 

parte do meio vivo.   

 

 

                                                           
8 Roboredo, Mário (em elaboração) 
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b) Características do meio vivo 
Notamos que a vida é uma forma de organização específica do meio físico. É 

uma organização com uma forma de funcionar, e um domínio de 

funcionamento, restrito. Por exemplo, uma planta com clorofila organiza os 

elementos do meio físico onde está integrada. Organiza a água, os sais 

minerais, o dióxido de carbono e a energia solar, sob forma de matéria 

orgânica. A planta é por isso uma organização viva de matéria e energia, com 

funcionamento específico (não aleatório) num domínio de espaço e tempo 

restrito.   

Figura 2 

Esquema de nutrição de uma planta 

 
A planta é um organismo do meio vivo, é por isso uma organização do 

hardware físico. 
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Observamos que o meio vivo é constituído por componentes, com estruturas 

de características e tipos de consequências, diferentes das do meio físico. 

Analisamos as características do meio vivo quanto ao: 

1.  tipo de componentes do meio vivo  

2. a estrutura de características presentes no meio vivo  

3. a acção no meio físico 

 

b.1) Componentes 
Observamos que os componentes do meio vivo são organismos, não são 

apenas elementos físicos, são componente já com hardware de definição da 

acção organizado. 

Por exemplo os organismos são constituídos por unidades de organização 

não só do meio físico (como o ADN, células, órgãos dos corpos dos seres 

vivos, os corpos dos seres vivos, espécies…); como por patamares de 

organização do meio vivo (como as formas de interligação de células, os tipos 

de interligação dos elementos de uma espécie (cooperação, competição) a 

interligação entre elementos de espécies diferentes (comensalismo, 

parasitismo) …). 

 

Observamos que os organismos vivos caracterizam-se por terem funções e 

tarefas definidas dentro do contexto de acção do meio vivo.  

Por exemplo os animais lutam entre si para definir posições sociais. A acção 

de lutar tem como função definir uma posição social, num grupo social. Os 

animais caçam para saciar a fome. A tarefa de caçar destina-se ao objectivo 

de saciar a fome.  

Constatamos por isso que a sua acção no meio vivo não é linear, é relativa a 

funções e objectivos no contexto do funcionamento vivo. É por isso relativa a 

factores não físicos do meio, como as funções inerentes ao funcionamento da 

espécie (como lutar para definir a posição social) e objectivos.  

 

Observamos que no meio vivo existem reacções a interpretações da 

realidade, e não apenas a realidades.  
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Por exemplo, um ser humano fica em stress por percepcionar uma situação 

que lhe pode ser perigosa, como um possível acidente de automóvel, e passa 

a agir em função dessa percepção, para evitar o acidente. 

A acção foi definida em função não da realidade, mas de uma interpretação 

do futuro possível de uma realidade. Este tipo de definição de acção, por 

interpretação, não acontece no meio físico. No meio físico não existem 

acções que são consequência de previsões (realidades inexistentes).  

Constatamos por isso que no meio vivo a acção não é sempre decorrente de 

realidades físicas, mas também de interpretações de realidades. 

 

Estes tipos de definição de acção (por funções, objectivos, interpretações) 

tornam as características, da definição dos comportamentos, desfasadas das 

características de definição das acções do meio físico. Uma vez que 

assentam em realidades não físicas.  

No meio físico é apenas a realidade (dos componentes e das leis físicas) que 

define a acção, enquanto no meio vivo existem também objectivos, funções, e 

interpretações a determinar a reacção dos elementos do meio vivo. Ou seja, 

o meio vivo define a acção também por elementos não reais.  

 

Constatamos por isso que os componentes do meio vivo não têm por isso um 

funcionamento linear. Tem um funcionamento decorrente também de 

interpretações, funções e objectivos.   

 

b.2)  estrutura de características presentes no meio vivo  
Observamos que os componentes do meio vivo têm um conjunto de 

características estruturadas em paralelo. Isto é, para uma mesma condição 

os organismos não têm apenas uma característica de reacção, mas um 

conjunto de características que podem ser activadas em função dessa 

mesma condição.   

 

Por exemplo, um camaleão adopta a cor do seu corpo. A cor do corpo do 

animal não é apenas uma, o camaleão pode optar por um conjunto de cores, 

a existir no seu corpo. 

20 



 

Ao nível da acção no meio vivo, observamos o exemplo das acções possíveis 

aos leões. Os leões quando têm fome podem caçar, ou roubar caça a outros 

predadores. Podem ainda caçar em grupo ou individualmente, e podem 

escolher diferentes tipos de caça em função das suas capacidades físicas ou 

sociais.  

Constatamos por isso que para o objectivo de saciar a fome o leão tem um 

conjunto de características comportamentais em paralelo (caçar, roubar, 

comandar…) que são activadas em função da escolha do comportamento a 

ter no contexto.  

Este tipo de definição da acção só é possível porque os leões têm 

características em paralelo, e não em série, como nos elementos do meio 

físico. Em termos esquemáticos temos: 

Diagrama 3 

Estrutura de características em paralelo nos elementos do meio vivo 
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 Legenda:    Acção real                          Acção possível 

 

O leão para a condição de estar com fome, condição 1, pode caçar 

(característica b) ou roubar caça (característica d), o que dá origem à 

actividade de caçar (reacção 1), ou à actividade de roubar (reacção 3). 

Constatamos por isso que os organismos do meio vivo têm uma estrutura de 

características em paralelo. Para uma mesma condição existem várias 

características em paralelo nos elementos, que por sua vez podem produzir 

um leque alargado de reacções à mesma condição. As reacções neste meio 

(vivo) são por isso plurais.  
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Observamos que a presença de características em paralelo obriga à 

existência de um elemento decisor de qual das características vai ser 

utilizada. E obtemos:  

Diagrama 4 

Estrutura de características em paralelo de um ser vivo 
 Causa Elemento vivo Consequência 
 Característica a 
 

Característica c 

Característica b 
Reacção n 

Elemento 
gestor Condição 1  

 

Característica d  

 

O elemento gestor percepciona o meio ambiente, condição1 (a causa da 

acção), e determina a característica comportamental a activar (por ex. 

característica b) que dá origem a uma das reacções possíveis pelo ser vivo 

(reacção n). 

Observamos assim que com um elemento gestor, os organismos vivos 

deixam de ter uma acção elementar, porque passa a haver um 

funcionamento do órgão gestor que determina a acção, além do 

funcionamento do hardware. Constatamos por isso no meio vivo há um 

patamar de acção diferente do hardware físico, e a acção é definida não 

apenas pela parte de hardware, mas também subordinada ao funcionamento 

do órgão decisor. 

Observamos que o funcionamento do órgão gestor pressupõe a existência de 

um programa de acção que define a escolha, ou seja, o equivalente a um 

software definidor da escolha. A acção deixa assim de ser apenas decorrente 

do funcionamento linear do hardware e passa a estar subordinada também 

aos objectivos determinados pelo órgão gestor. Constatamos por isso que 

organismos do meio vivo têm não só uma estrutura de características 

diferente (em paralelo), como uma forma de acção diferente (acção 

decorrente do funcionamento do elemento gestor da acção assente em 

elementos não físicos como interpretações funções e objectivos), do meio 

físico. 
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b.3)   acção no meio físico 
Observamos que a existência de características em paralelo dá origem a 

reacções plurais nos organismos vivos. Ou seja, no meio vivo as 

características são do tipo plural, uma vez que a mesma condição no mesmo 

organismo não dá origem sempre à mesma consequência. Constatamos por 

isso que no meio vivo a mesma condição no mesmo organismo pode dar 

origem a várias consequências diferentes (e não apenas uma como no meio 

físico), consequências plurais portanto.  

 

Verificamos que a acção no meio vivo pode ser designada pela expressão: 
Objectivos e funções da acção (software de gestão da acção) X corpo do ser 
vivo (firmware x hardware do corpo do ser vivo) = acção do ser vivo no meio 

vivo 

Observamos que nos organismos que têm órgãos de gestão mais 

desenvolvidos (como o ser humano), o número de características de 

definição de acção aumenta e varia ao longo da vida do ser vivo. É um 

aumento do conjunto de características comportamentais decorrentes da 

capacidade do órgão gestor de aprender, da memória e um conjunto de 

ferramentas de gestão da acção, que com o decorrer da experiência de vida, 

acumula formas de definição da acção às previamente experimentadas. 

Constatamos que esta característica (um número variável de características 

comportamentais em função da experiência vivida) torna o meio vivo cada 

vez menos propício à abordagem científica. Uma vez que o tempo entre 

experiências passa a ser determinante de mudanças de comportamento, 

além de os seres humanos aprenderem de uma experiência para outra igual 

(o que determina reacções diferentes à mesma condição, e inviabiliza a 

experiência cientifica). Estas características comportamentais tornam inviável 

a intemporalidade das experiências, e com isso a sua irrepetibilidade. Se a 

isto juntarmos a característica de que neste meio as mesmas condições não 

dão origem às mesmas interpretações pelos seres vivos, obtemos que o 

leque de consequências possíveis para a mesma condição é ainda mais 

alargado. 
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1.1.3 Integração da abordagem científica e comportamento humano 
 

Observamos que como os seres vivos são constituídos por elementos físicos, 

há uma interligação entre o meio físico e o meio vivo, existe por isso um 

patamar (equivalente ao firmware), em que os comportamentos dos seres 

vivos estão interligados com os funcionamentos do meio físico. Denominamos 

este patamar de interligação por meio natural, por ser relativo à parte do 

funcionamento físico dos organismos vivos (por exemplo a assimilação de 

materiais do meio pelos seres vivos, e a extracção de energia por digestão).  

De forma esquemática temos: 

Diagrama 5 

Patamares de funcionamento da acção 
 Meio vivo (Comportamentos) 

− Características em paralelo 
− Funcionamento da acção: dos objectivos para a acção 
− Reacções plurais decorrentes de decisões So
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− Características em função dos dois meios (ciências Naturais). 

Características de interligação, que fazem a ponte entre o 
funcionamento do hardware físico (interior ao corpo do ser vivo) 
e o software de acção externa do corpo do ser vivo no meio 
(comportamento exterior do ser vivo) 

 

 

 

 

 
Meio físico (Funcionamentos) 

− Características em série 
− Funcionamento da acção: acção decorrente directamente da 

realidade 
− Reacções singulares decorrentes de elementos físicos 
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Observamos que os diferentes patamares de definição de acção são relativos a 

elementos e acções diferentes, que vão desde os elementos do meio físico 

(hardware), à sua organização em órgãos e partes internas dos corpos dos 

seres vivos (firmware), ao comportamento do ser vivo no habitat (software). 
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Observamos que cada um destes diferentes meios tem características 

funcionais diferentes. Por isso cada meio é específico em termos funcionais. 

De forma esquemática temos:  

Diagrama 6 
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Enquanto o meio físico é definido por leis universais e intemporais, no lado 

oposto o meio vivo é definido por objectivos de acção, que são formas de 

acção estritamente temporais e específicas (porque são relativas a fases de 

maturidade, a funções dentro da espécie, e restantes factores específicos da 

definição da acção…).   

 

Estes diferentes meios têm estruturas de características diferentes, que vão 

desde a estrutura de características em série do meio físico (reacções 

singulares), à estrutura de características em paralelo (reacções plurais – 

comportamentos) da acção dos seres vivos no habitat (meio vivo). 

Em termos esquemáticos temos: 
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Diagrama 7 
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Observamos que há uma gradação do número de características em paralelo, 

que determina a transição das reacções singulares do meio físico 

(funcionamento linear) para as reacções plurais (funcionamento não linear - 

comportamentos) do meio vivo. Observamos que existem diferenças do 

número de características em paralelo existentes nos diferentes reinos. 

Por exemplo enquanto um animal têm de definir a acção do seu corpo no 

habitat ao longo de toda a sua vida, porque é um elemento que necessita de se 

locomover no habitat para captar energia; já uma planta tem o leque de 

definição de acção mais restrito. Uma vez que a capacidade de definição da 

sua acção está integrada apenas num local (no caso de plantas que não se 

deslocam no meio). O que não impede de observarmos no crescimento das 

plantas as opções por elas realizadas, por exemplo para contornarem 

obstáculos físicos para obterem luz solar (uma acção decorrente do software 

natural intrínseco ao funcionamento da espécie). 
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1.2 Síntese do ponto 1.1 
 
Da análise das características dos diferentes meios (meio físico, natural e vivo), 

e das características da abordagem científica, constatamos que a abordagem 

científica, com a sua configuração actual (conhecimentos resultantes da 

observação ou da experimentação, reprodutíveis e confirmáveis por terceiros) 

não tem as características necessárias à análise dos comportamentos do meio 

vivo. Uma vez que no meio vivo a acção desenrola-se de forma diferente do 

meio físico, e é consequência de factores diferentes dos factores do meio 

físico. Que são factores que observamos nas expressões de determinação da 

acção dos diferentes meios., que são: 

− Meio físico: 

Leis do meio fisco X elementos do meio físico = acção dos elementos do 
meio físico 

− Meio vivo: 
Objectivos da acção (software de gestão da acção) x corpo do ser vivo (firmware 

x hardware do corpo do ser vivo) = acção do ser vivo no meio vivo 

Constatamos por isso que há a necessidade de criar e definir uma nova 

abordagem mais consonante com as características do meio vivo, e que 

possibilite a compreensão deste patamar de acção do funcionamento dos seres 

vivos no habitat.  

Observamos que os seres vivos têm elementos definidores de acção e 

características de acção que são autónomos do funcionamento tanto do 

firmware do meio natural (funcionamento interno do corpo do animal) como do 

hardware do meio vivo (elementos físicos do corpo do animal).  

Observamos que os seres vivos são temporais e específicos (não existem dois 

seres vivos iguais), têm fases existenciais, aprendem, têm memória, e um 

conjunto de ferramentas de definição da acção que inviabiliza a repetição de 

experiências com os mesmos elementos, que dêem origem às mesmas 

consequências.  

Observamos que os objectivos e funções dos seres vivos não são elementos 

físicos, mas são igualmente factores de definição de acção.  
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Constatamos por isso que na abordagem ao relacionamento humano com os 

objectos vamos estar na presença das características de acção do meio vivo. 

Que são a existência de características em paralelo, reacções plurais e 

temporais, e funcionamento comportamental (não linear).  

 

Notamos que como o homem é um animal social, e têm um dos órgãos 

gestores mais profícuos do meio vivo, tem uma capacidade mais alargada de 

definição de acção, e de produção de formas alternativas (em paralelo) de 

acção. E por isso vamos estar na presença de comportamento ainda menos 

cientificáveis. Uma vez que o relacionamento humano com os objectos está 

subjacente à forma de funcionar por interpretação do meio, por objectivos de 

acção, e pela capacidade de o homem produzir e praticar diferentes 

relacionamentos em paralelo com os objectos. 

 

1.3 Porque é que o homem produz objectos? 
 
Observamos que produzir objectos é um fenómeno natural, presente em 

algumas espécies animais.  

Desde as térmitas da Austrália que constroem formigueiros em torre, com ar 

condicionado e onde praticam agricultura, passando pelas teias de aranha, aos 

ninhos da maioria das aves e de muitos mamíferos, há um conjunto 

relativamente alargado de animais que produzem objectos. 

Constatamos por isso que a espécie humana não é a única espécie animal a 

produzir objectos. 

 

Observamos que os objectos são meios de adaptação do habitat às 

características dos animais. São uma solução de funcionamento de espécie 

baseada na mutação do habitat, e não apenas nas características corporais 

dos seus elementos. 

Por exemplo, se os pombos não fizessem ninho, ao nascerem as crias tinham 

de ter características para fazer face à irregularidade do meio. Com um ninho, 

as condições tornam-se mais controladas e propícias ao nascimento de aves 

sem tantos pré-requisitos de adaptação ao habitat físico (em termos do corpo 
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da ave) porque têm um objecto (o ninho) que faz a transição entre as 

características do meio e características do corpo da ave que nasce. 

As zebras já não necessitam do uso desse tipo de objectos, uma vez que 

quando nascem o seu corpo já tem características para se adaptar 

directamente à irregularidade do meio. 

Observamos assim que esta solução, de mutação do habitat em função das 

características dos animais, permite a simplificação das características dos 

corpos dos animais. 

Constatamos por isso que objectos são uma solução para fazer face à 

precariedade do hardware do corpo dos animais. E/ou o inverso, a capacidade 

de modificar o meio permite que o corpo dos animais (o hardware) não tenha 

necessidade de tantos pré requisitos de adaptação ao habitat. 

 

Observamos que os objectos são uma solução (de integração do ser vivo no 

habitat) que assenta na capacidade de definição da acção do ser vivo 

(software), e não apenas no desempenho físico do corpo do animal. Uma vez 

que a produção de objectos é uma actividade apenas possível com o recurso 

de um órgão gestor da acção com capacidade de racionalizar suficientemente 

desenvolvida de forma a conseguir determinar as acções de modificação do 

meio em função de objectivos pretendidos. 

Constatamos por isso que os objectos são uma solução que assenta na 

capacidade de desempenho do órgão gestor dos animais e do software 

definidor da acção. E que os objectos são modificações dos elementos do 

habitat em função das características comportamentais dos seres vivos 

(animais) que os produzem. 
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1.3.1 Características funcionais da espécie humana 
 
Observamos que as espécies animais têm características de acção diferentes 

no meio. Enquanto umas assentam a acção no desempenho físico do corpo 

dos seus elementos, outras determinam a sua acção em função da capacidade 

do órgão gestor contornar e modificar as características do meio. 

Por exemplo a acção de uma chita no meio assenta eminentemente na 

capacidade física do corpo do animal (em termos de velocidade de ponta que o 

corpo atinge na actividade de predação). Já a acção do ser humano assenta 

eminentemente na capacidade de definição da acção do corpo do animal no 

meio (o ser humano prepara armadilhas de caça (produz objectos) em função 

da capacidade do órgão gestor definir acções no meio).   

Verificamos assim que a acção das espécies no meio assentam na interacção 

entre as capacidades físicas dos corpos dos animais no meio, conjuntamente 

com a sua capacidade de alterar as características do meio, que consiste na 

capacidade de produzir de objectos. Sendo que existem espécies em que 

assentam a sua acção mais no desempenho do corpo do seus elementos (no 

hardware e firmware) e outras no desempenho do órgão gestor da acção dos 

seus elementos (software).  

Constatamos por isso que o ser humano produz objectos porque a espécie 

humana é uma espécie cuja integração no habitat assenta primordialmente no 

desempenho do órgão gestor da acção, e na capacidade do software de 

definição da acção no meio. Ou seja, a acção dos elementos da espécie 

humana assenta eminentemente na capacidade de racionalização e produção 

de objectos (na capacidade de alterar o meio em função das suas (humanas) 

características).  

 

Observamos que o ser humano faz parte dos animais que tem a necessidade 

de adaptar o meio às características do seu corpo, uma vez que o corpo 

humano é particularmente vulnerável ao meio.  

Por exemplo um ser humano quando nasce não tem qualquer tipo de 

autonomia funcional, não só em termos de nutrição, como também em termos 

de movimentação no meio. E esta situação prolonga-se por anos. A agilidade e 
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a velocidade de acção, que o corpo humano permite, não são também 

suficientes para a caça ou pesca sem objectos.  

Constatamos assim que o ser humano necessita de interfaces (objectos) de 

integração com as características do meio. Uma vez que uma parte das 

características necessária à acção da espécie humana está presente no corpo 

dos seres humanos, e a restante parte é resolvida através da capacidade 

humana de adulterar o habitat. Ou seja o hardware e firmware humano 

funciona no habitat, tendo como premissa a capacidade de mutação do meio 

(capacidade de produzir objectos) permitida pelo seu órgão gestor. 

 

Notamos que é desta forma de integração da espécie humana (assente no 

desempenho do órgão gestor) no meio, que advêm o desenvolvimento das 

capacidades (de racionalizar, aprender, memorizar e restantes ferramentas de 

definição da acção humana no meio) que permitem a produção dos objectos. E 

consequentemente a existência do ser humano em habitats adversos. 

 

Observamos que a produção de objectos é a característica determinante de 

uma espécie que resolve a existência pela capacidade de definição e gestão da 

acção no meio.  

Por exemplo a teia de aranha é uma forma de resolver a acção de predação 

assente no desempenho físico do objecto (teia) que é produzido segundo a 

capacidade de acção da aranha no meio (escolha do local e construção do 

objecto). 

Constatamos que estes atributos funcionais (corpo físico sem todas as 

características necessárias à vivência do ser vivo, e um desempenho da 

espécie assente na performance do órgão gestor) são característicos das 

espécies que produzem objectos. Uma vez que os objectos são adaptações do 

meio às características dos animais (nomeadamente aos seus objectivos).  

 

Concluímos assim que o ser humano produz objectos, porque a espécie 

humana é uma espécie que se integra no meio segundo uma solução baseada 

mais na definição de acção no meio, do que nas características físicas do 

corpo humano. 
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1.3.2 Funções da espécie humana 
 
Observamos que tal como as espécies não funcionam aleatoriamente, os 

ecossistemas também não funcionam de forma aleatória. As diferentes 

espécies para existirem necessitam dos patamares anteriores e posteriores do 

ecossistema.  

 

Por exemplo, o ser humano não se alimenta de energia em qualquer estado 

natural. Não se alimenta de energia eléctrica por exemplo. O ser humano no 

seu meio natural só consome energia sob forma de fungos, vegetais e animais 

(que come). O ser humano não sobrevive por isso sem os patamares de 

modificação de energia produzido pelas espécies precedentes na cadeia 

alimentar. Nem o ser humano nem as restantes espécies da cadeia alimentar. 

 

Verificamos assim que as espécies existem de forma integrada na cadeia 

alimentar dos ecossistemas. E o ecossistema não funciona de forma aleatória, 

nem em termos sincrónicos nem em termos diacrónicos. 

«As espécies animais e vegetais que colonizam pela primeira vez um 
meio recebem o nome de pioneiras e constituem a primeira fase da 
sucessão (de um ecossistema). Os organismos que constituem cada 
uma destas etapas preparam as condições apropriadas para o 
desenvolvimento dos que virão nas sucessivas etapas posteriores»9  

 

Do funcionamento interno de um ecossistema, observamos que existem 

espécies de preservação (mantimento) e espécies de mutação do habitat. 

«Existem dois tipos distintos de espécies num ecossistema, espécies de 
mutação e espécies de mantimento. Estas designações advêm das 
funções que desempenham no ecossistema, de preservação ou de 
alteração do meio. 
 
Por exemplo o castor é uma espécie de mutação do meio vivo. Quando 
constrói diques, através do derrube de árvores, alaga terrenos e inicia a 
transição de um habitat de floresta para um habitat de pradaria. 
 
A acção do castor produz uma mutação das espécies vegetais 
existentes na biocenose do ecossistema, o que por sua vez vais redefinir 
as espécies existentes na comunidade. Enquanto que a comunidade de 

                                                           
9 Rodrigues, Fernando Carvalho (2000) p.93 
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lobos e coelhos mantêm um equilíbrio que faz perdurar as 
características do meio que habitam ao longo dos tempos. (…) 
 
As espécies de mutação são espécies que executam a transição de um 
habitat para outro habitat. Podem ser espécies de mutação de biótopo, 
da biocenose ou de mutação dos dois constituintes do ecossistema. A 
espécie humana é uma espécie de mutação do biótopo e da biocenose. 
Altera o habitat físico e biológico do meio que habita.»10

 

Observamos que a espécie humana, além de ser uma espécie que assenta na 

solução da capacidade de definição da acção dos seus elementos (como vimos 

anteriormente), desempenha ainda uma função de mutação do habitat. O que 

determina e direcciona a acção humana ainda mais para o domínio dos 

objectos . 

«A acção lata dos elementos de uma espécie, responde a princípios 
definidores da gestão da espécie. Esses princípios determinam, entre 
outras funções, a forma de actuar, a direcção de actuar, e o modo de 
actuação resultante dessas direcção e forma, de actuar. 
 Como os seres vivos funcionam por adaptação constante ao meio ao 
seu habitat temos:   
− Princípio definidor da forma de adaptação da espécie ao habitat 
− Principio definidor da direcção da acção dos  elementos 
− Princípio definidor do modo de acção dos elementos da espécie  
(…) 
 O princípio definidor do modo de adaptação da espécie humana ao 
habitat é: 
− Adaptação ao meio por mutação do meio 
 
Este principio determina que a direcção da acção dos elementos da 
espécie humana se caracterize por estar dirigida para: 
− Acção no meio dirigida para as características do ser humano 
 
Estes dois princípios em conjunto determinam posteriormente o modo 
de acção humana no terreno, que é:  
− Acção de mutação do meio, direccionada para adaptação do meio 
ao ser humano 
 
Assim, a definição da acção lata da espécie humana caracteriza-se por 
ser do tipo: acção de mutação do meio, e direccionada para a adaptação 
do meio ao ser humano. 
É um princípio definidor da acção que é proveniente da conjugação da 
forma de adaptação (adaptação ao meio por mutação ao meio) e da 
direcção da acção (acção dirigida para si próprio).»11

                                                           
10 Roboredo Mário (em elaboração)  
11 Ibidem 
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Constatamos assim que a espécie humana é uma espécie particularmente 

direccionada para a mutação do habitat, direccionada por isso para a produção 

de objectos. Quer pela solução de integração da espécie humana no 

ecossistema (baseada no desempenho do software e no órgão gestor), quer 

pela função da espécie humana no ecossistema (função de mutação do 

habitat). 

 
Concluímos assim que o homem produz objectos porque a acção da espécie 

humana no meio assenta mais na capacidade do órgão gestor, definir acções 

de modificação do meio (produção de objectos), do que nas características 

físicas do corpo do ser humano; e porque a espécie humana é uma espécie de 

mutação do habitat, a sua acção está direccionada para a alteração das 

características dos elementos do meio, que é a génese da produção dos 

objectos.  

 
1.4 Síntese do ponto 1 
 

Observamos que o comportamento humano de onde os objectos são parte 

integrante, é uma área integrada no domínio do funcionamento do meio vivo.  

Verificamos que no meio vivo (de onde o comportamento humano faz parte) a 

acção é definida em função de elementos não físicos (como interpretações, 

objectivos e funções) e que são temporais; enquanto no meio físico, (que é a 

área de acção primordial da abordagem científica) a acção é definida em 

função de leis físicas e químicas, que são intemporais.  

Constatamos por isso que o funcionamento do hardware do meio físico tem 

características diferentes do funcionamento do firmware do meio natural, e este 

têm um funcionamento diferente do software que determina a acção dos 

elementos do meio vivo. 

Notamos por isso que existem patamares de acção diferentes numa mesma 

realidade (acção do meio físico, natural e vivo), assim como diferentes formas 

de funcionamento desses patamares numa mesma realidade. 
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Observamos que o comportamento humano advém do funcionamento da sua 

espécie, que é uma espécie que resolve a integração dos seus elementos no 

meio, através de uma solução baseada eminentemente na capacidade de 

definição da acção do órgão gestor do ser humano no meio. 

Constatamos que esta solução faz com que o ser humano tenha a capacidade 

de contornar e modificar as características do meio em função dos objectivos 

humanos, o que consiste na capacidade de produção de objectos. 

 

Concluímos que o ser humano produz objectos não só porque a espécie 

humana utiliza a solução de integração baseada na definição da acção (que 

determina a produção de objectos), mas também porque a espécie humana 

desempenha uma função de mutação do habitat (e que determina a frequência 

e a quantidade de objectos nos comportamentos humanos). 
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Ponto 2   
Em que domínios é que o homem produz objectos? 

 
Notamos que como a acção humana no meio não é aleatória (como vimos no 

ponto1), têm por isso domínios de acção, e formas de agir característicos.  

 
2.1 Domínios de acção do ser humano  
 

Observamos que o ser humano define a sua acção no meio, dentro de um 

domínio de acção específico e relacionado com o funcionamento da espécie 

humana.   

« - Os elementos de uma espécie agem direccionados apenas para 
dentro do domínio funcional da espécie a que pertencem. (…) 
 
Este princípio orienta a acção dos elementos da espécie para dentro o 
seu domínio funcional, ao mesmo tempo que restringe as acções dos 
elementos da espécie, apenas àquelas que são necessárias ao 
funcionamento da espécie, e ao seu desempenho no ecossistema.  
 
Por exemplo uma vaca não tenta derrubar árvores, como fazem os 
castores. As toupeiras não tentam subir às árvores, os pica-paus não 
fazem buracos nas pedras. Todos estes seres vivos definem apenas as 
acções que são provenientes do funcionamento da sua espécie no meio 
(quando estão saudáveis). 
 
Por isso do leque de actividades possíveis de executar com o corpo dos 
animais, eles só executam apenas uma pequena parte. Que é a parte 
decorrente e necessária ao funcionamento da sua espécie, de onde o 
seu comportamento faz parte integrante.(…) 
 
No caso do ser humano, não é diferente. O ser humano, no seu estado 
de sanidade mental, não tenta comer pedras, nem age sem propósitos 
que não sejam os decorrentes do funcionamento da espécie humana no 
meio, cuja forma de funcionar determina o comportamento humano.  
 
Ou seja, os elementos da espécie humana têm o seu comportamento 
orientado para dentro do domínio de funcionamento da acção da 
espécie humana. Que é a área funcional dentro da qual o ser humano se 
movimenta, e que consta do domínio lato da acção do comportamento 
humano, que é:  
- o ser humano define a sua actividade dentro do domínio de adaptação 
externa ao seu ecossistema (biocenose e biótopo), e ao funcionamento 
interno da sua espécie (características sociais e individuais).  
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A actividade do ser humano consta por isso, da sua adaptação ao seu 
habitat externo e interno.  
O habitat externo é composto pelo ecossistema onde o ser humano está 
inserido, e o habitat interno é composto pelos elementos e 
funcionamento da espécie humana, que consta do contexto humano, ou 
seja, o meio social e individual desenvolvido pela espécie no local onde 
se encontra.»12

 

Constatamos por isso que o ser humano define acções dentro dos domínios: 

de adaptação ao seu meio físico; e de adaptação ao meio social (onde está 

integrado).  

 

 Para melhor compreensão, definimos o meio físico do ser humano, como o 

conjunto composto não apenas pelos elementos físicos do seu habitat 

(características do terreno, clima...), mas também pelas demais espécies vivas 

que habitam o ecossistema onde o ser humano está integrado. E o meio social 

como o conjunto composto, não apenas pelos grupos sociais e tipos de 

sociabilidade (sociabilidade lata, intermédia e restrita), mas também pela 

individualidade (social, familiar e íntima) do elemento, de onde constam 

inclusivamente as características da parte física (sensações) do seu corpo.13  

E organizamos o domínio de acção do ser humano no habitat, através do 

esquema: 

Diagrama 8 

Roseta orientadora dos domínios da acção humana 
 

    

 

 

              

Meio Físico

2º Quadrante 1ºQuadrante 

Meio Social 
 

3º Quadrante 4º Quadrante 
 

 

                                                           
12 Roboredo, Mário (em elaboração) 
13 Como funcionamento interno dos órgãos do corpo do ser humano (o firmware inerente ao 
funcionamento interno do corpo humano), não é da responsabilidade directa da parte 
consciente do cérebro, o seu funcionamento não faz parte das acções externas do ser humano 
no meio, pelo que não é aqui tido em conta. 
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Nesta roseta os diferentes quadrantes, do domínio das acções do ser humano, 

integram acções com características específicas, que são: 

 

1º Quadrante 
Acções no meio físico e ao mesmo tempo no meio social. Por exemplo lutas 

sociais para posses territoriais, uso de vestuário, construção de habitações …   

 

2º Quadrante 
Acções exclusivamente no meio físico, sem repercussões directas no 

funcionamento da hierarquia social do grupo social. Por exemplo 

arroteamentos de terras, engenharias, e restantes trabalhos de alteração do 

meio físico… 

 

3º Quadrante 
Acções sem repercussões deliberadas no meio físico nem no meio social. Por 

exemplo, o acto de dormir, a observação sem acção... 

 

4º Quadrante 
Acções exclusivamente no meio social, sem repercussões directas no meio 

físico. Por exemplo atribuição de poder social a um indivíduo dentro do grupo 

social, o acto de sociabilizar…  

 

2.2 Domínios de acção dos objectos  
 

Observamos que, como os objectos são ferramentas de acção do homem no 

seu meio físico e social, os domínios de acção dos objectos são os domínio de 

acção humana. Definimos por isso os domínios de acção dos objectos 

humanos (que são os domínios decorrentes das acções humanas) da mesma 

forma, e obtivemos: 

 

 

 

 

38 



 

Diagrama 9 

Roseta orientadora dos domínios de acção dos objectos humanos 
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Meio físico 

Meio social 

 

 

 

Os objectos dos diferentes domínios caracterizam-se da seguinte forma: 

 
1º Quadrante (objectos de acção no meio físico        social) 

Objectos que se destinam à intervenção no meio social e que têm 

interferência no meio físico, e o inverso, objectos que se destinam a 

intervir no meio físico e que têm conotações sociais. Que são 

respectivamente os tipos de objectos do 1º e 2º octantes.  

De um modo lato os objectos que são usado/utilizados no desenrolar de 

uma actividade social adquirem funções sociais. Sejam objectos 

provenientes da intervenção no meio físico ou directamente no meio 

social. Assim temos: 

 
1º Octante  

Objectos de intervenção no meio social com resultados no meio físico. 
São exemplo destes objectos os campos desportivos, os parlamentos, os 

centros sociais, centros económicos, e restantes ferramentas para a 

actividade social e que modificam o meio físico onde são construídos. 
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2º Octante  

Objectos de intervenção física com resultados no meio social. 

São exemplo de objectos deste octante os objectos de vestuário. O 

vestuário humano é uma solução para as características térmicas do meio 

físico, e que adquire conotações sociais, ao mesmo tempo que faz parte 

de uma forma de comunicação social. Ou seja, o vestuário faz parte dos 

objectos que se destinam a intervir no meio físico e que intervêm também 

no meio social. São também exemplo destes objectos os automóveis, 

electrodomésticos e restantes ferramentas de acção no meio físico e com 

repercussões directas no meio social.  

Em regra os objectos de intervenção no meio físico, cujo desempenho se 

desenrola de forma integrada no meio da actividade social, adquirem 

funções sociais. Passam por isso a ser objectos do 2º octante. 

 
2º Quadrante (objectos de acção no meio físico) 

No segundo quadrante temos os objectos que se destinam a intervir 

exclusivamente no meio físico. No entanto, todos os objectos que estão 

de alguma forma relacionados com o uso/utilização directa com o ser 

humano têm conotações, se não sociais, têm pelo menos conotações 

laborais. Uma vez que o ser humano, como ser vivo, adapta-se e molda-

se em função do habitat que utiliza. Pelo que, voluntária ou 

involuntariamente, por adesão ou por oposição, o ser humano desenvolve 

uma reacção aos objectos que usa ou utiliza com frequência.  

No segundo quadrante temos objectos que se destinam a intervir no meio 

físico, e que são usados/utilizados em relação directa com o ser humano, 

e objectos que intervêm no meio físico, que não têm qualquer tipo de 

relacionamento com o ser humano. Que são respectivamente os objectos 

do 3º e 4º octantes. 

 

3º Octante  

Objectos de intervenção exclusiva no meio físico com relacionamento 

directo com o ser humano. 
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São exemplo deste quadrante as ferramentas de uso de labor no meio 

físico, como os machados, os teclados dos computadores, as canetas, os 

interfaces de comunicação entre as máquinas e o homem, e restantes 

ferramentas de acção laboral sobre o meio físico.  

São objectos cujo uso não desenvolve qualquer conotação social 

particular, mas estão interligados com o ser humano (porque são objectos 

de uso e por isso estão em relacionamento directo com o corpo ser 

humano). 

 

4º Octante  
Objectos de intervenção no meio físico sem relacionamento directo com o 

ser humano. 

São exemplo deste quadrante as peças das ferramentas, os órgãos 

internos das máquinas, como transístores, pistões, cambotas, tal como 

maquinas de utilização humana mas sem qualquer relação directa com o 

corpo humano, como as maquinas da produção industrial. São objectos 

de utilização mas não de uso humano. São por isso os objectos que não 

tem qualquer tipo de interligação directa com o corpo humano. 

 
3º Quadrante (objectos sem acção positiva no meio físico nem social) 

O terceiro quadrante é constituído pelos objectos que não chegam a 

intervir positivamente nem no meio físico, nem no meio social para os 

quais se destinam. Que são respectivamente os tipos de objectos do 5º e 

6º octantes. Estes objectos podem não intervir por: 

- Não terem as características necessárias ao seu desempenho. 

- Não existir no meio características necessárias ao seu desempenho. 

- Não serem utilizados de todo. 

 

5º Octante 
O quinto octante é constituído pelos objectos oriundos da intervenção no 

meio físico, mas que não intervêm nesse meio da forma para que foram 

produzidos. Ou seja, são objectos em que as suas características técnicas 

não são utilizadas. 
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São exemplo deste tipo de objectos desde os automóveis de competição, 

que são usados/utilizados num meio onde não há competição (como por 

exemplo a sua utilização num depósito de uma colecções, ou a sua 

utilização turística sem qualquer competição), às ferramentas de 

qualidade insuficiente ou supérflua para o seu desempenho físico, como 

uma chave de fendas em plástico ou uma caneta de titânio, e restantes 

objectos de intervenção no meio físico mas que não chegam a intervir em 

função das suas características. 

 

6º Octante 
O sexto octante é constituído pelos objectos oriundos da intervenção no 

meio social, mas que não intervêm nesse meio. Ou seja, as suas 

características de acção no meio social não intervêm da forma desejada, 

quer porque não são suficientes no meio social onde estão inseridas, ou 

porque o meio social não tem as características necessárias ao seu 

desempenho social, ou simplesmente porque o objecto não é usado ou 

utilizado. 

São exemplo deste tipo de objectos desde as jóias que nunca são usadas, 

às jóias que se percebem falsas, as obras de arte que não são percebidas 

como tal, os títulos de nobreza em sociedades não monárquicas e 

restantes objectos de intervenção no meio social mas que não intervêm 

da forma desejada, ou da forma para a qual foram produzidos. 

 

4º Quadrante (objectos de acção no meio social) 
Os objectos de intervenção no meio social podem ser objectos de 

intervenção social sem qualquer relacionamento directo com o ser 

humano em termos físicos, ou objectos de intervenção social com 

relacionamento directo com o corpo do ser humano. Que são 

respectivamente os objectos dos 7º e 8º quadrantes. 

 

7º Octante 
Objectos de intervenção no meio social sem relacionamento directo com o 

corpo do ser humano em termos antropometricos.  
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O facto de não estarem directamente relacionados com o corpo do ser 

humano, não quer dizer que não cheguem até ele através dos órgãos 

sensores do ser humano, por forma a desempenharem a sua acção no 

funcionamento de uma sociedade.  

Neste octante os objectos podem ser corpóreos ou incorpóreos. Dos 

objectos incorpóreos temos os exemplos das leis, os títulos sociais, as 

ideologias, teologias, políticas e restantes objectos de definição de 

comportamento e funcionamento social.  

Dos objectos corpóreos que continuam a não ter relação directa com o 

corpo humano, temos o exemplo das obras artísticas (desde a pintura, 

escultura, música e restantes artes plásticas) que não se relacionam de 

forma directa com o funcionamento orgânico do corpo humano, mas sim 

em termos culturais, sociais, e intelectuais. 

 

8º Octante 
O oitavo octante é constituído pelos objectos de intervenção no meio 

social com relacionamento directo com o ser humano.  

São exemplo deste tipo de objectos desde as peças de joalharia de uso 

humano, às peças de afirmação da identificação social com instituições; 

insígnias hierárquicas que são usadas em fardamentos, e utensílios de 

uso directo pelo ser humano na sua actividade no meio social.  

 
2.2.1 Utilização da roseta orientadora dos domínios de acção dos 
objectos humanos   
 

Construímos a roseta, orientadora dos domínios de acção dos objectos 

humanos, para orientar o projecto dos objectos com o tipo de acção humana no 

meio a que estão associados. O objectivo desta ferramenta é percepcionar o 

grau de exigência das características do objecto, de acordo com as 

características do seu domínio de acção. De forma a definir a hierarquia da 

importância das características a integrar no design de objectos.  

Por exemplo, na definição de objectos do segundo quadrante, se forem 

objectos do quarto octante (acção no meio físico sem relacionamento humano), 
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a definição, nos objectos, de características para o relacionamento humano, é 

um projecto inútil, uma vez que este tipo de objectos, durante a sua vida útil, 

não tem interligação directa com os seres humanos.  

 

Nos objectos do quarto quadrante a determinação de características relativas 

ao desempenho físico do objectos são menos relevantes dos que as 

características que determinam o seu desempenho social, uma vez que este 

tipo de objectos destinam-se essencialmente a uma intervenção no meio social.   

 

O objectivo desta roseta é (dentro desta lógica) permitir realizar a hierarquia de 

prioridades das características a atribuir aos objectos de acordo com o contexto 

de acção do objecto.  

 

2.2.2 Relação Forma – Função 
 
Observamos que os objectos têm formas que respondem a funções, funções 

que respondem a formas, ou funções sem relacionamento com as formas e 

vice-versa (nos objectos do 3ºquadrante). Notamos no entanto que as relações 

forma-função são diferentes no meio físico e no meio social.  

 

Observamos que no meio social há uma liberdade plástica à determinação das 

formas, porque o ser humano adapta-se às diferentes formas propostas (tem 

características em paralelo, reacções plurais, pode por isso adaptar-se às 

formas). E o meio físico é mais restrito em relação ao desempenho das formas, 

uma vez que o meio físico tem características em série e reacções singulares, 

o que determina que as formas funcionam ou não, sem possibilidade de virem 

a funcionar (uma vez que o meio físico as reacções singulares determinam 

apenas uma forma de funcionar única com o objecto). 

Por exemplo a forma de um machado pode ser optimizada até se chegar à 

forma óptima, que é uma, que é mais eficiente que todas as restantes (devido 

às características em série e reacções singulares do meio físico).  

Já a forma de uma peça de vestuário goza de uma liberdade de definição 

maior, uma vez que as pessoas adaptam-se aos objectos, e como tal 
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consideram-na óptima em função do seu gosto pessoal. Como gosto pessoal 

varia ao longo do tempo, não há forma óptimas e intemporais no meio social, 

como há no meio físico (devido à estrutura de características em paralelo dos 

elementos do meio vivo). 

Constatamos por isso que nos objectos de acção no meio físico há uma 

liberdade restrita às formas em relação à função, e nos objectos de acção no 

meio social há uma liberdade alargada às formas em relação à função que 

desempenham. 

 

Observamos também que a validade do desempenho das formas no meio 

físico é constante, e perdura ao longo do tempo. Enquanto que no meio vivo a 

validade do desempenho das formas é variável, e está restrita a um intervalo 

de tempo.  

Por exemplo enquanto a forma do machado tem o mesmo desempenho 

independentemente do período histórico em que é usado, já a peça de 

vestuário tem a sua validade restrita ao intervalo de tempo de duração da moda 

no vestuário. 

Constatamos por isso que nos objectos de acção no meio físico as formas têm 

uma validade de desempenho alargada, e os objectos de acção no meio social 

têm uma validade de desempenho restrita. 

Verificamos assim que no projecto dos objectos dos 1º, 8º e 7º octantes existe 

uma tolerância alargada às formas dos objectos. Uma tolerância que permite o 

desempenho positivo (por adaptação das pessoas) das formas propostas. 

E que no projecto dos objectos dos 2º, 3º e 4º octantes existe uma tolerância 

restrita às formas dos objectos. Uma tolerância que exige a procura (e não a 

proposta) da forma mais eficiente. 

 

Constatamos por isso que as características dos meios determinam relações 

diferentes entre forma e função. O meio social adapta-se às formas dos 

objectos, enquanto que no físico os objectos têm de ser adaptados às 

características desse meio.   
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Estas características funcionais determinam consequentemente diferentes 

modos de projectar os objectos, uma vez que as reacções nos meios são 

díspares.  

Concluímos por isso que o desempenho do design dos objectos está 

dependente das características do meio de acção dos objectos. Que são:  

- Uma relação do tipo restrito entre a forma e a função dos objectos de 

acção no meio físico, e uma validade lata em termos temporais. Uma vez 

que o desempenho do objecto no meio é independente das características 

do contexto social para terem desempenho positivo. 

- uma relação do tipo abrangente entre a forma e a função dos objectos de 

acção no meio social (que permite liberdade no projecto das formas), e 

uma validade restrita em termos temporais. Porque o desempenho do 

objecto no meio está dependente das características do contexto social 

(que é um contexto dinâmico e de características transitórias) para terem 

desempenho positivo. 

De forma esquemática temos: 

Diagrama10 

Octantes de relação do tipo restrito entre forma/função e validade  
alargada 
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Observamos que o desempenho dos objectos dos 2º,3º e 4º octantes é relativo 

a uma relação forma / função do tipo restrito. Não há liberdade de formas para 

a obtenção do desempenho do objecto (porque as reacções são singulares). 

No entanto o desempenho das formas dos objectos destes octantes tem uma 

validade que perdura ao longo do tempo.  

No sentido oposto temos: 

Diagrama 11 

Octantes de relação do tipo abrangente entre forma/função e validade 
restrita 
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O desempenho dos objectos dos 1º,8º e 7º octantes respondem a uma relação 

forma / função do tipo alargado. Há por isso liberdade de formas para a 

obtenção do desempenho do objecto, uma vez que são objectos de acção no 

meio vivo, que tem características de adaptação ao meio e às formas dos 

objectos, tal como diferentes características comportamentais para um mesmo 

design de objecto. No entanto as formas têm uma validade restrita a um 

intervalo de tempo dentro do contexto social. 
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2.2.3 Particularidade dos objectos do 3º quadrante 

 
Observamos que a intervenção negativa dos objectos do 3º quadrante no meio, 

pode não depender directamente do objecto, o que torna específico os objectos 

do 3º quadrante relativamente à sua relação entre a forma e função. 

Verificamos três condições distintas para os objectos não intervirem 

positivamente nos seus domínios. E elas são: 

a) Os objectos não terem as características necessárias ao seu desempenho 

no meio (desadequação da relação forma/função do objecto). 

b) Não existir no meio características necessárias ao desempenho do 

objecto. 

c) Os objectos não serem usados de todo. 

 

a) Desadequação da relação forma/função 
Observamos que quando os objectos não intervêm no meio devido às suas 

características, estamos perante uma desadequação da relação forma / 

função. A forma não cumpre a função, e/ou a função não se coaduna com a 

forma.  

Quando o objecto não tem uma forma ou materiais que permitam uma 

relação positiva com a sua função, estamos no caso: 

- O objecto não tem as características necessárias ao seu desempenho. 

 

Por exemplo, quando uma chave de fendas é fabricada num material sem 

resistência à torção e/ou com um medidas que em desacordo com as dos 

parafusos que deviria fazer rodar, torna-se numa ferramenta de desempenho 

negativo, uma vez que não cumpre as funções para que foi produzida.  

Quando há uma desadequação da função em relação à forma estamos no 

caso: 

- Objectos a não serem usados nas suas funções. 

 

Por exemplo quando se usa um alicate para fazer roscar/desenroscar porcas 

e parafusos. A acção do alicate, quando é necessária mais força, infringe 

alterações da forma sextavada das porcas e parafusos, o que leva à 
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inutilização desses componentes, sem no entanto fazer com que enrosquem 

ou desenrosquem. A desadequação desta função à forma do alicate dá 

origem a um desempenho negativo (e prejudicial à acção de desenroscar) do 

alicate.  

 

b) Não existir no meio características necessárias ao desempenho do 
objecto 
Observamos que quando há uma desadequação das características do meio 

em relação ao desempenho do objecto, estamos no caso: 

- Não existir no meio características e condições necessárias ao desempenho 

do objecto. 

 

Por exemplo, os objectos referentes a definições sociais que deixaram de 

existir, como o caso dos títulos de nobreza e respectivos objectos 

identificativos dessas posições sociais como os anéis, as coroas dos reis… 

Com a mudança da estrutura e funcionamento social deixam de existir no 

meio social as características necessárias ao desempenho dos objectos da 

monarquia. E esses objectos quando usados não determinam a submissão 

dos restantes membros do grupo social. 

 

c) Os objectos não serem usados de todo 
Observamos que quando não há a prática necessária ao desempenho do 

objecto, estamos no caso: 

- Objectos a não serem usados de todo. 
A não utilização dos objectos no meio não permite o seu desempenho 

positivo, pelo que estamos na presença de mais um caso de desempenho 

não positivo. 

 

Resumindo temos: os objectos do 3º quadrante são objectos de não 

intervenção, ou de intervenção não conseguida por: 

- Desadequação forma /função. 

- Por desadequação função/forma  

- Por desadequação do meio para com o desempenho do objecto. 
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De forma esquemática temos: 
Diagrama 12 

 
Octantes com relação de desadequação entre forma/função 
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1º Octante   

 

 

 

    

2.2.4 Percurso de obsolescência dos objectos  
 
Observamos que os objectos pertencem a processos de acção humana no 

meio (físico e/ou social), são partes integrantes de processos. Por isso à 

medida que o processo entra em desuso, os objectos que dele fazem parte, 

caem também em desuso. Tendem por isso para o 3º quadrante. 

Por exemplo, com a mecanização do processo de cultivo agrícola os 

instrumentos de cultivo tradicionais (objectos de tracção animal e humana) 

entraram em desuso. 

Constatamos assim que a obsolescência dos processos faz com que os 

objectos tendam para o terceiro quadrante. O desaparecimento de um contexto 

humano e/ou técnico, origina a obsolescência de processos e, 

consecutivamente, a obsolescência dos objectos por falta de características no 

meio para o uso desses objectos.  

De forma esquemática temos: 
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Diagrama 13 

Direcção da acção dos objectos ao longo do tempo, (por obsolescência 
de processos) 

 
      

 
                            
 

 

   

 

                                                                                           
 

             

 

 

    

Meio social  

1º Octante   

6º Octante   

5º Octante    

4º Octante    

3º Octante   2º Octante   

8º Octante   

7º Octante   

Meio físico  

    

Observamos que os objectos, como fazem parte da acção humana no meio, 

adquirem características temporais e tendem por isso (por obsolescência) para 

o 3º quadrante.  

Tendem para o 5º octante caso sejam provenientes dos 2º,3º,4º octantes; ou 

para o 6º octante no caso de serem provenientes dos 1º 7º,8º octantes.  

 
 
2.3 Síntese do ponto 2 
 
 
Observamos que o ser humano produz objectos em dois domínios latos, que 

são os domínios de acção inerentes e consequentes do funcionamento da 

espécie humana no meio. E esses domínios são: 

− Acção no meio físico  

− Acção no meio social 
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 Integramos os dois meios, físico e social, e construímos a Roseta orientadora 

dos domínios da acção humana com os quatro quadrantes diferentes de acção 

humana no meio. Que são: 

− O 1º quadrante composto pelas acções cujo objectivo é agir 

conjuntamente no meio físico e social. 

− O 2º quadrante composto pelas acções cujo objectivo específico é o 

meio físico 

− O 3º quadrante composto pelas acções que não tem objectivo 

específico nem no meio físico nem no meio social 

− O 4º quadrante composto pelas acções cujo objectivo é eminentemente 

o meio social. 
 

Observamos que como os objectos são ferramentas de acção no meio, estão 

integrados e fazem parte dos mesmos domínios da acção humana no meio. 

Com a construção da Roseta orientadora dos domínios de acção dos objectos 

humanos, elaborada a partir dos domínios de acção humana, foi possível a 

integração e orientação dos objectos em função dos domínios de acção para 

os quais os objectos são construídos.  
Constatamos que esses domínios de acção vão desde os objectos de acção 

restrita ao meio físico (2ºquadrante) aos objectos de uso estrito no meio social 

(4º quadrante). 

 

Analisamos os domínios de acção dos objectos e observamos que os objectos 

que a eles pertencem têm diferentes relações internas do binómio forma 

/função. E concluímos que a relação forma/função varia de acordo com as 

características do domínio de acção dos objectos.  

Observamos também diferentes formas de desadequação e ineficiência dos 

objectos em relação aos objectivos para o qual são construídos, assim como os 

diferentes percursos de obsolescência dos objectos. E concluímos que os 

objectos tendem dos seus quadrantes de acção de origem para o terceiro 

quadrante, por obsolescência dos processos e contextos de que fazem parte. 
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Ponto 3 
Em que contextos de acção o homem produz objectos? 

 

Observamos que o ser humano produz objectos dentro do contexto de acção 

da espécie humana no meio (como demonstramos no ponto1).  

Notamos no entanto que o contexto de acção de um ser vivo, como o ser 

humano, é uma entidade com características e formas de funcionamento 

diferentes das características e forma de funcionamento dos contextos do meio 

físico. 

 

3.1 Contextos de acção 
 

 “Um contexto de acção é uma ambiência em que os elementos que se 
rodeiam se interligam, de tal forma que o desenrolar da acção determina 
a acção conjunta de elementos, e ao mesmo tempo consequências em 
todos os constituintes do contexto, tanto nos elementos, como nas 
interligações (no funcionamento), como ainda na ambiência. Esta 
interligação: acção conjunta      consequências conjuntas         nova 
(diferente) acção conjunta, determina a existência de um contexto de 
acção. 
Um contexto de acção é composto por três constituintes base: os 
elementos, as interligações entre os elementos, e a ambiência formada 
pelas características de espaço e tempo. 
- Os elementos são a parte corpórea específica do contexto, são o 

hardware do contexto. 
- As interligações entre os elementos são o firmware e software que 

rege o funcionamento dos interrelacionamentos entre os elementos do 
contexto. 

- A ambiência é o conjunto dos factores exteriores de espaço e de 
tempo do contexto, é a dimensão temporal e espacial do contexto.”14 

 

De forma resumida, um contexto é como um jogo mutante, em que é o 

desenrolar do jogo que vai ditando as regras do jogo (as interligações entre 

elementos), conjuntamente com as características dos jogadores (os 

elementos), conjuntamente ainda com as características do espaço e do tempo 

do jogo (a ambiência).   

Observamos no entanto que existem diferentes tipos de contexto em função 

das características dos seus elementos. Que são: 
                                                           
14 Roboredo (em elaboração) 
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a) Contexto de acção do meio físico 

b) Contexto de acção do meio vivo 

 
a) Contextos de acção do meio físico 

Observamos que os contextos de acção do meio físico são consequência das 

características de acção dos elementos do meio físico (reacções singulares, 

características em paralelo, funcionamento linear e intemporal), que no seu 

funcionamento em conjunto preservam as mesmas estruturas e 

características de acção. 

Por exemplo o contexto de acção de um circuito eléctrico. Num circuito 

eléctrico os componentes interligam-se de forma a formarem um circuito, que 

desempenha uma tarefa numa ambiência integrada num mecanismo eléctrico 

maior.  

O desgaste de um componente faz com que o funcionamento do circuito se 

modifique, a interligação de componentes altera-se e posteriormente pode 

originar a ruptura de outros componentes.  

Observamos que embora a acção do contexto determine a alteração das 

características dos componentes eléctricos (e posteriormente a alteração das 

interligações do circuito), essas alterações são lineares e previsíveis, uma vez 

que são as alterações decorrentes da série de características dos elementos.  

 

Verificamos assim que a acção de um contexto (que é a acção conjunta das 

características de todos os elementos, interligações e ambiência) do meio 

físico é resultado do somatório das características particulares de cada um 

dos componentes do contexto. As interligações entre elementos são as 

possíveis dentro da série das características dos elementos, e a ambiência 

(tempo e espaço) determina apenas o activar das características intemporais 

dos elementos. Constatamos assim que estes contextos têm um 

funcionamento linear.    

Concluímos por isso que os contextos de acção do meio físico caracterizam-

se por terem comportamento linear, características fixas e em série, e por 

serem apenas operações entre associações de componentes do meio físico.  
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Como não existe qualquer objectivo definido pelos componentes, ou pela 

interligação, ou criados pelo contexto, estamos na presença de contextos 

elementares, cuja acção é previsível, e determinável à priori. Porque não há 

mutação interna do contexto que não seja a decorrente dos processos 

lineares típicos das características do meio físico. 

 
b) Contextos de acção do meio vivo 

Observamos que nos contextos de acção dos seres vivos, os elementos não 

só alteram de características ao longo do tempo (devido às características em 

paralelo), como também mudam de posição funcional dentro do contexto de 

acção. 

Por exemplo o contexto de acção de uma alcateia de lobos. A definição da 

acção de uma alcateia de lobos é decorrente do comportamento social 

interno à alcateia, com predominância do comportamento do lobo dominante 

sobre os outros elementos da alcateia que desempenham as restantes 

funções necessárias ao funcionamento social. 

O lobo dominante é um lobo que teve de lutar para adquirir a posição social 

de lobo alfa, não é por isso um elemento com definição automática e 

intemporal dentro do contexto. É um elemento que já desempenhou outras 

funções e adoptou outras características antes de desempenhar a função de 

lobo alfa, e adoptar as características comportamentais típicas dessa posição 

social. 

Quando existir um lobo mais forte, a definição da acção da alcateia vai sofrer 

alterações em função da redefinição da hierarquia social, vinda da alteração 

do lobo alfa. Alguns elementos da alcateia vão passar a ter não só diferentes 

posições internas à alcateia, como vão desempenhar funções diferentes 

nessa mesma alcateia.  

Observamos assim que os elementos da alcateia mudam de posição e de 

funções dentro do contexto.  

Observamos que estas auto-alterações (a mudança de posições hierárquicas 

da alcateia) determinam novas realidades nascidas dentro do funcionamento 

do contexto da alcateia. Constatamos assim que as características do 

contexto de acção alteram-se devido a causas não físicas. 
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Verificamos assim que os elementos da alcateia não se comportam sempre 

da mesma maneira, nos mesmos locais. As regras sociais vão sendo 

definidas em função da acção (confrontos e/ou aceitação da hierarquia social) 

que decorre dentro da alcateia, e que consequentemente determina 

alterações das posições dos elementos, tal como a alteração das suas 

funções e características na acção no contexto.  

Notamos por isso que existem alterações, não só das posições dos 

constituintes do contexto, como também das funções dos elementos, das 

suas interligações, e consequentemente a alteração das características da 

acção desse contexto.  

 

Ao fazermos um paralelismo da acção da alcateia com a acção do circuito 

eléctrico, observamos que é como se os elementos do circuito (transístores, 

díodos, condensadores, resistências) alterassem ciclicamente, não só de 

posição dentro do circuito, como passavam também a desempenhar funções 

diferentes no circuito ao longo da sua existência. 

 

Observamos que o comportamento da alcateia não está por isso definido à 

priori pelas características da sua realidade física. É um comportamento que 

resulta da acção que decorre num contexto (do meio vivo) onde existem 

características em paralelo, reacções plurais a uma mesma condição 

(comportamentos), e elementos com capacidade de percepção do meio, e de 

definição da acção por objectivos, e não apenas em função da realidade 

física.  

 

Observamos que a amplitude das acções possíveis neste meio (devido as 

associações das características em paralelo entre os vários constituintes), e a 

forma como são determinadas as acções dos seres vivos (activação de 

características comportamentais por percepção, objectivos, e não apenas por 

realidades físicas) determinam um contexto de acção com características 

distintas das características dos contextos de acção lineares do meio físico, 

onde não existem objectivos, percepções, antecipações nem escolha das 

características e funções dos elementos. 
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 Constatamos assim que os contextos de acção do meio vivos são contextos 

dinâmicos, em que o factor temporal está presente, e as regras do jogo, tal 

como as características de acção dos elementos, não estão definidas à 

partida, como acontece nos contextos de elementos físicos.  

São contextos de acção dinâmicos porque os elementos, as interligações de 

elementos e a ambiência, são factores que se auto-alteram. E porque essas 

alterações determinam a definição constante da acção do contexto.  

Constatamos também que os contextos de acção do meio vivo estão 

presentes características temporais e funcionais que são externas ao 

hardware físico do contexto. É por isso um contexto de funcionamento 

dinâmico, temporal e com mais patamares de definição da acção que os 

contextos do meio físico. 

 

c) Diferenças entre os contextos de acção 
De forma esquemática as diferenças entre os contextos de acção do meio 

físico e vivo são: 

Diagrama 14 

Contextos de acção dos meios: físico e vivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextos de acção do 
 meio físico 

(funcionamento maquinal) 
 
− Acções lineares resultantes de 

características em série 
− Posições dos elementos fixas 
− Funções dos elementos fixas 
− Interligações de elementos 

lineares 
− Funcionamento maquinal 

(repetição linear) 
 

Contextos de acção do meio vivo 
(funcionamento organizacional) 

 
− Acções não lineares resultantes de 

características em paralelo e mutantes ao 
longo do tempo. 

− Elementos com capacidade de alterar a sua 
posição e a sua função dentro do contexto 

− Orgânica de acção do contexto variável no 
tempo, em função de auto-mutações internas 
no contexto 

− Elementos com características variáveis no 
tempo  

− Auto-alteração da forma de funcionar do 
contexto assim como auto-alteração das 
posições e funções dos elementos, tal como 
as características das suas interligações 
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3.1.1 Contextos de acção humana com os objectos 
 

Observamos que os objectos corpóreos (embora sejam eminentemente 

constituídos por elementos do meio físico) como fazem parte dos contextos de 

acção humana adquirem características funcionais decorrentes das 

características dos contextos humanos, que são contextos do meio vivo.   

 

Observamos que os objectos adquirem diferentes posições e diferentes 

funções nos contextos humanos, decorrente das características do contextos 

de acção humana (contexto de acção do meio vivo). 

 Por exemplo uma cadeira é um objecto que passa de mercadoria de venda - 

objecto de transacção comercial para obtenção de mais valias económicas, a  

objecto de uso e posteriormente a objecto de lixo, sem valor comercial nem uso 

positivo.   

Observamos assim que o mesmo objecto passa por diferentes funções internas 

ao funcionamento do contexto humano, e ocupa posições económicas 

diferentes, tal como o conceito de cadeira adquire formas diferentes ao longo 

dos tempos. 

Notamos que as características do contexto de acção (alteração da posição e 

das funções de um mesmo elemento no contexto) determinam o ciclo de vida 

nos objectos nos contextos humanos. Que é um ciclo caracterizado pelas 

diferentes fases (com funções e objectivos distintos) que objecto atravessa 

dentro do contexto de acção humana. 

Verificamos assim que um mesmo objecto desempenha funções diferentes e 

ocupa posições diferentes ao longo do tempo, de acordo com as características 

temporais do contexto onde está inserido. 

Constatamos por isso que o relacionamento humano com os objectos não é 

intemporal, nem estático. É um relacionamento temporal (tal como os valores e 

atributos dos objectos) onde os objectos ocupam diferentes posições e 

desempenham diferentes funções ao longo do período de vida do objecto no 

contexto humano.  
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Observamos que o relacionamento humano com os objectos é decorrente não 

apenas das características dos objectos e das pessoas, mas também 

decorrente da globalidade do contexto de acção. 

 

Por exemplo o relacionamento humano com o vestuário é decorrente não 

apenas das características dos elementos (ser humano e objectos de 

vestuário), mas também decorrente da prática da acção do uso de vestuário no 

meio físico e social. Que se faz de forma diferenciada ao longo do tempo, com 

os constituintes a alterarem de características e funções. Ou seja, um 

funcionamento em contexto de acção típica do meio vivo. 

 

Observamos que as pessoas relacionam-se com os objectos de vestuário em 

função não só das características do vestuário, como do efeito que o vestuário 

tem nas outras pessoas, que por sua vez é típico de um tempo e espaço, não 

só físico mas principalmente cultural.  

Constatamos por isso que as pessoas relacionam-se com os objectos em 

função da globalidade do contexto de acção criado, e não apenas em função 

dos constituintes desse contexto isoladamente.  

 

Observamos que a acção do contexto determina alterações do relacionamento 

humano com os mesmos objectos ao longo do tempo.  

Voltando ao exemplo do vestuário, com o decorrer do tempo as pessoas 

fartam-se da roupa, a roupa degrada-se e a próxima roupa é diferente, como 

também ficam diferentes as características de relacionamento das pessoas 

com o vestuário. E a mesma roupa e as mesmas pessoas deixam de se 

relacionar da mesma maneira no mesmo local. E a mesma peça de vestuário 

passa de objecto com valor social e económico, a objecto de lixo (sem valor 

social nem económico).  

Constatamos por isso que de acordo com o funcionamento do contexto de 

acção humana, o relacionamento humano com os objectos altera-se ao longo 

do tempo. Levando à alteração não só das características dos elementos 

(seres humanos e objectos) como também à alteração das funções desses 

elementos. 
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Observamos que os objectos são causa e consequência do relacionamento 

humano com os objectos nos contextos antecedentes. 

Por exemplo as características do vestuário são causa e consequência do 

relacionamento humano com o vestuário precedente, uma vez que a prática do 

uso de vestuário determina as características do vestuário e das pessoas que 

com ele se relacionam.  

Constatamos assim que o uso de vestuário adquire características que são 

consequência do uso anterior de vestuário (características decorrentes das 

características dos contextos de acção humana precedente), e produz as 

características que são a causa do próximo vestuário.  

 

Observamos que o ser humano relaciona-se com os objectos que produz, na 

medida em que define as características dos objectos, e altera as suas 

características comportamentais (humanas) em função dos objectos que 

produz. 

Por exemplo o uso de vestuário formal (no contexto social correspondente) 

determina um comportamento e cuidado diferentes do uso de vestuário 

informal (desportivo). 

Constatamos por isso que neste contexto de acção os constituintes (seres 

humanos e objectos) deixam de ter características individuais isoladas, e 

passam a ter características integradas (fruto da actividade integrada no 

contexto). 

  

Concluímos por isso que o funcionamento do contexto de acção humana com 

os objectos não é um funcionamento linear, é um funcionamento que se altera 

ao longo do tempo e em função da a acção que decorre no contexto. É um 

contexto onde os constituintes alteram não só de características físicas, como 

também as características comportamentais e de funções dentro do contexto. É 

por isso um funcionamento dinâmico, de características temporais e relativas à 

acção específica do contexto 
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3.2 Síntese do ponto 3 

 

Observamos que os contextos de acção do meio vivo têm características 

diferentes das características dos contextos de acção do meio físico. 

Observamos que os objectos corpóreos, embora sejam elementos físicos, ao 

fazerem parte do contexto de acção do meio vivo, adquirem características do 

meio vivo, que vão desde o desempenho de funções diferentes, a alterações 

de posição valor e importância social ao longo do tempo. 

 

Observamos que as pessoas relacionam-se com os objectos em função não 

apenas do objecto, mas em função das características do contexto de acção 

em que o objecto aparece. Desde as características dos constituintes (seres 

humanos e objectos) às características das interligações dos constituintes 

existentes num espaço e tempo específico.  

Constatamos por isso que o relacionamento humano com os objectos é 

temporal e específico de um contexto, não é intemporal, nem relativo apenas 

às características dos objectos. 

 

Constatamos que o contexto de acção humana de onde os objectos fazem 

parte é um contexto dinâmico com características que se alteram ao longo do 

tempo. E que os objectos (no contexto da acção humana) deixam de ter 

apenas características e funções fixas ao longo do tempo, para terem também 

as características e as funções relativas a um período de acção do contexto. 

Os objectos padecem por isso de temporalidade, não só em relação às suas 

características, como também ao seu valor social, como ainda em relação à 

função que desempenham no contexto.  

Concluímos que os objectos adquirem as características em função das 

características dos contextos de acção humana.  
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Ponto 4 
 

Que formas de interligação existem entre os objectos e o ser humano? 
 

Observamos que as interligações entre o ser humano e os objectos são 

decorrentes da integração dos objectos nos contextos de acção humana, e 

constituídas por diferentes formas de interacção com os objectos.  

 

No entanto par abordar a resposta à pergunta: que formas de interligação 

existem entre os objectos e o ser humano, tivemos a necessidade de abordar o 

conceito de objecto, para depois determinarmos a interligação entre os 

objectos e os seres humanos. 
 

4.1 Noção de objecto humano  
 
Da análise efectuada ao domínio dos objectos constatamos que um objecto é 

matéria com forma. Que se pode representar pela expressão: 

Objecto = matéria x forma 
 Desta definição advém que um objecto humano é aquele objecto em que a 

matéria ou a forma, ou os dois, sofreram alterações feitas pelo ser humano, ou 

ainda, em que a matéria e/ou a forma foram definidas directamente pelo ser 

humano.  

Observamos que os objectos humanos são por isso os elementos do meio que 

sofreram adulteração humana, na sua forma ou na sua matéria ou nos dois 

constituintes do objecto. Notamos ainda que os objectos podem ser corpóreos 

ou não, a matéria e a forma do objecto podem ser físicas ou não. 

  

Por exemplo uma piroga é um objecto em que não há elaboração da matéria, 

apenas é dada uma forma diferente ao tronco de uma árvore, de forma a tornar 

essa matéria num objecto utilizável no contexto humano. É por isso um objecto 

onde o ser humano só interveio na definição da forma do objecto e não 

interveio na definição da matéria. Utilizou a matéria no estado em que 

encontrou no habitat.  

62 



 

Uma esferográfica de plástico é já um objecto cuja matéria foi elaborada pelo 

ser humano, conjuntamente com a sua forma. É por isso um objecto onde o ser 

humano interveio na definição da matéria e da forma do objecto. Uma vez que 

é o ser humano quem define e fabrica os polímeros que constituem a 

esferográfica, como ainda a forma da esferográfica. 

 

Como exemplo de objectos incorpóreos temos as leis que regulam as 

actividades sociais. As leis são objectos de definição de regras sociais. Advêm 

de um processo de elaboração da matéria dessas leis (matéria legislativa), e da 

produção de formas de aplicar essas leis ao contexto social humano. 

As leis são por isso objectos incorpóreos, sendo no entanto compostos de 

matéria e forma (matéria legislativa, e forma de aplicação).  

Observamos que estes objectos (objectos incorpóreos) podem ser alterados 

em qualquer um dos seus constituintes, tal como os objectos corpóreos.  

 

Constatamos por isso que os objectos humanos são objectos onde o ser 

humano interveio ao nível da definição da matéria, e/ou na definição da forma 

dessa matéria.  

 

4.1.1 Acção com os objectos 
 
Observamos que os objectos não são elementos isolados no meio, fazem parte 

das acções humanas no meio. São ferramentas da acção humana no meio, 

que por sua vez fazem parte de processos de resolução das necessidades 

inerentes aos objectivos humanos. 

 

Por exemplo, um biface de pedra na ponta de uma lança fazia parte um 

processo de caça e corte de carne. 

Um automóvel é um objecto de transporte que faz parte de um processo de 

locomoção, existe de forma integrada com outros objectos do mesmo 

processo, como o combustível e as estradas disponíveis. Observamos que os 

objectos de um mesmo processo de acção no meio  estão interrelacionados em 

termos de características (as estradas tem as dimensões necessárias aos 
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automóveis, os motores estão desenhados para as características do 

combustível e vice-versa). Os objectos de um mesmo processo de resolução 

de necessidades são por isso objectos interligados.   

Constatamos por isso que os objectos são partes (ferramentas) da acção 

humana no meio, não são elementos avulsos, existem para executarem 

serviços no meio físico e/ou social. E em termos funcionais não existem 

individualmente, fazem parte de acções humanas no meio. Acções que no seu 

conjunto constituem as tarefas inerentes aos processos de resolução de 

necessidades. Os objectos são por isso relativos às acções humanas no meio. 

 

4.1.2 Processos de resolução de necessidades 
 
Observamos que o ser humano executa actividades complexas no meio, para 

atingir os seus objectivos. Esses conjuntos de acções e actividades interligadas 

formam os processos de acção humana no meio. Um processo de acção 

humana é o conjunto das actividades que o ser humano executa para atingir 

um ou vários objectivos no meio físico e ou social.  

 

Por exemplo, para o objectivo de saciar a fome, o ser humano executa um 

processo em que: 

 

− Reúne elementos: alimentos e utensílios de culinária (materiais e 

ferramentas - objectos) 

− Desempenha acções: as acções inerentes à tarefa de confecção da 

refeição, e de consumo da refeição. 

− Atinge objectivo: sacia a fome. 

 

Em termos esquemáticos temos: 
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Diagrama 15 

Processos de acção humana no meio 
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Os processos de acção humana no meio são processos de resolução das 

necessidades inerentes à obtenção dos objectivos humanos no meio, seja 

físico e ou social.  

 

Por exemplo para o objectivo de comunicar o ser humano desenvolveu um 

processo de comunicação através da escrita. Este processo é constituído por 

elementos: os materiais (papel e tinta) e objectos (desde os objectos de escrita 

aos objectos de produção de livros); que são usados em acções (desde a 

definição e escrita do texto à venda do livro); que no seu conjunto executam 

tarefas (tarefa de elaborar o texto, tarefa de construir o livro, tarefa de venda do 

livro). O produto do processo é a comunicação da mensagem entre elementos 
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de um contexto social. A consequência do processo é o resultado da 

comunicação da mensagem nos elementos do meio social. 

  

Observamos por isso que os processos são compostos por tarefas que são 

constituídas por conjuntos de acções no meio. As acções são compostas pelas 

actividades com os elementos do processo: os objectos e os materiais.  

Constatamos que os objectos fazem parte de uma entidade maior, que é o 

processo de acção humana no meio. As características do processo de acção 

no meio determinam as características dos objectos, uma vez que são 

elementos das acções desses processos.  

  

4.2 Integração dos objectos nos contextos humanos 
 
Como o ser humano é um animal colectivo e vive em sociedade, desenvolve 

um conjunto alargado de processos inerentes às características do 

funcionamento do seu grupo social. De forma esquemática temos: 

Diagrama 16 

Processos de um contexto social 
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Num contexto social existem vários processos de acção inerentes ao leque de 

objectivos, que estão presentes e são internos às características de um grupo 

social. 

Observamos que os objectos são decorrentes das características dos 

contextos sociais, uma vez que as características dos contextos sociais 

determinam não só o número de processos de acção no meio de uma 

sociedade, como também as características dos processos, e 

consequentemente os objectos que dele fazem parte.  

 

Por exemplo o número de processos de resolução de acção da sociedade 

feudal era diminuto. 

«Era uma Europa pobre e primitiva, uma Europa constituída por 
inúmeros microcosmos rurais – os domínios, largamente auto-
suficientes, cujo poder autónomo era em parte consequência do declínio 
do comércio e em grande medida também sua causa. A sociedade 
estava dominada por um espírito de resignação, suspeita e receio 
perante o mundo exterior. A população recolhia-se ao isolamento 
económico dos domínios da mesma maneira que buscava o isolamento 
espiritual nos mosteiros e o isolamento social e político na ordem feudal. 
As artes, a educação, o comércio, a produção e a divisão do trabalho 
estavam reduzidos ao mais baixo nível. O uso do dinheiro desaparecera 
quase completamente. A população era escassa, a produção mínima e a 
pobreza extrema. As estruturas sociais eram primitivas. Havia os que 
rezavam, os que guerreavam, os que trabalhavam. Os valores 
dominantes reflectiam um a sociedade brutal e supersticiosa – lutar e 
rezar eram as única actividades respeitáveis e aqueles que lutavam 
faziam-no as mais das vezes para roubar assim como os que rezavam o 
faziam supersticiosamente. Os que trabalhavam eram olhados como 
servos desprezíveis.»15

 

Os processos existentes eram: 

− Processos de conquista e roubo militar (os que guerreavam) 

− Processos de conquista e roubo religioso (os que rezavam) 

− Processo de labor agrícola, e pequenos ofícios (os que trabalhavam) 

Integrando os processos observados obtemos uma matriz de processos 

composto por: 

 

                                                           
15 Cipolla Carlo M. (1974) p.132 
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Diagrama 17 

Matriz de processos existentes num feudo 
(matriz indicativa) 

Meio físico Meio social 

Processo militar 

Processo religioso Processo de labor oficinal 

Processo de labor agrícola 

  

 

  

 

 

 

Observamos que os elementos relacionados com o processo bélico e religioso 

detinham o poder social sobre o grupo social. Enquanto os elementos 

relacionados com as actividades produtivas não tinham qualquer poder, eram 

olhados como cervos desprezíveis. Para a obtermos a importância do grupo 

social na determinação dos objectos, integramos a importância social atribuída 

aos diferentes processos nesta sociedade. Como indica o texto, o peso dos 

diferentes processos era: 

Diagrama 18 

Matriz de processos existentes num feudo por importância social 
(matriz indicativa) 
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Através da matriz da importância social dos diferentes processo numa 

sociedade compreendemos o tipo de objectos mais desenvolvidos por esta 

sociedade.  

«O sistema senhorial (…); nada fez para aumentar a produtividade. Pelo 
contrário, exigia imensa força física de camponeses mal alimentados, 
mal equipados e mal distribuídos pelas terras produtivas. A mão-de-obra 
gratuita fazia com que os grandes proprietários estivessem pouco 
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interessados nos melhoramentos técnicos. Era esta a deficiência mais 
grave do sistema, dando origem à hipótese de que grandes 
propriedades tenham entravado de forma considerável as tendências de 
crescimento.»16

«Os escassos excedentes da produção feudal, eram pois canalizados 
para a residência do senhor e dos seus companheiros, que o 
esbanjavam em objectos de luxo: «A ideia de investir só aflorava nestes 
ricos quando acompanhada da esperança segura de obter rapidamente 
um acréscimo de rendimentos, da possibilidade de mais larga despesas. 
Isto permitiu que os magros capitais criados nos séculos IX e X pelo 
trabalho camponês acabaram acumulados, sob forma de jóias e 
adereços no tesouro das igrejas e dos príncipes, (…) Quase podemos 
desprezar a quantidade de capital que serviu, nessa época, para 
melhorar instrumentos de produção e aumentar a fertilidade da terra ou 
a eficácia do trabalho dos homens»17»18     

 

Constatamos por isso que os processos provenientes dos contextos sociais 

são determinantes não só das tarefas existentes na sociedade, (no caso feudal 

guerrear, rezar e trabalhar) como do tipo de acções dessas tarefas, da 

importância que compõe essas tarefas e dos objectos pertencentes às acções 

dessas tarefas.  

Os objectos da sociedade feudal são por isso decorrentes das características 

do contexto social feudal. Que é um contexto que determinou o 

desenvolvimento de objectos militares, arte sacra, objectos de luxo, e do outro 

lado, manteve um baixo desenvolvimento dos objectos rudimentares de 

agricultura e produção artesanal. 

Notamos que o número de processos existentes num contexto social aumenta 

com o desenvolvimento de uma sociedade. Assim na sociedade industrial 

observamos a existência de um conjunto de processos relativos à nova 

actividade dominante, a produção industrial fabril. 

Observamos por isso que o número de processos é relativo ao nível de 

desenvolvimento de uma sociedade, e relativo à sua capacidade de alterar o 

meio (físico e/ou social) em função dos seus objectivos. E constatamos que os 

objectos são decorrentes dos processos existentes no contexto social. 

 
 
                                                           
16 Duby, Georges, (1980) p.102 
17 Ibidem (1987) p.82 
18 Ribeiro dos Santos António Pedro (1993) p.91 
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4.2.1 Conceitos inerentes aos processos 
 
Os processos de resolução de necessidades existem em função de conceitos 

de acção existentes e vindos do contexto social.  

Por exemplo o processo de alimentação, existente em diferentes contextos 

culturais, é constituído por conceitos de alimentação diferentes. 

(no Japão) «Alimentam-se de gokost, “os cinco elementos da terra” (tal 
como na China, o número cinco é sagrado no Japão): o arroz “branco 
como a neve”; o saqué, aguardente feita a partir do arroz; a cevada, em 
principio destinada ao gado, mas de que se faz farinha e bolos; por fim, 
uns grãos brancos semelhantes às nossas favas. A isso junta-se milho 
moído, os legumes, o peixe, mas sempre pouca, muito pouca carne»19

 
«Na Europa, o consumo de carne superaria largamente o do Japão, 
onde se comiam apenas animais caçados; na China, onde não existiam 
praticamente animais de talho, somente os ricos mandarins 
depenicavam o porco ou o frango, enquanto que na Índia, a população 
“felizmente tem horror à alimentação carnívora”»20

 

Estes conceitos de alimentação determinam posteriormente diferentes 

processos de alimentação, e por isso diferentes objectos relacionados com a 

nutrição humana.  

Enquanto que do processo de alimentação europeu faz parte a pecuária 

intensiva, e os utensílios de cozinha e mesa tem um grande número de facas e 

garfos, no oriente as facas e garfos aparecem apenas na confecção dos 

alimentos e não na mesa. Não há necessidade de facas nas mesas orientais 

porque a carne, quando existe, é servida de forma a ser depenicada, tal como 

os restantes alimentos que são servidos em pequenas unidades.  

 

Os objectos do processo de alimentação são diferentes, porque o conceito de 

alimentação é diferente nos diferentes contextos sociais, o que determina 

ferramentas, materiais e acções diferentes.  

Constatamos por isso que os objectos são relativos não às necessidades ou 

objectivos, mas aos processos de obtenção desses objectivos. Uma vez que 

existem diferentes processos de resolver um mesmo objectivo, que implicam 

                                                           
19 Braudel Fernand (1987) p.159 
20 Ribeiro dos Santos, António, (1993) p.107 
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objectos distintos. Os objectos não são por isso elementos avulsos no meio, 

são partes de processos de obtenção dos objectivos humanos no meio. 

 

Observamos por isso que a resolução da mesma necessidade (de nutrição 

neste caso) dá origem a diferentes processos de alimentação, em função do 

conceito de nutrição vigente no contexto social. O que por sua vez determina 

as características do conjunto de tarefas humanas e as características dos 

respectivos objectos do processo. 

Constatamos que os conceitos inerentes aos processos dão origem às 

características dos processos de resolução de necessidades, que por sua vez 

definem as características dos objectos.  

 

Em termos da aplicação dada às matérias disponíveis no meio, observamos 

um funcionamento semelhante. As características dos conceitos existentes no 

contexto social dos indivíduos direcciona a sua actividade, e essa direcção 

determina a aplicação dada aos materiais.  

Por exemplo a utilização da pólvora: 

«Embora os chineses tivessem inventado a pólvora, usaram-na 
sobretudo para fogo de artifício. A adopção da pólvora pelos europeus 
foi acompanhada do fabrico de armas de fogo, que foi rapidamente 
aperfeiçoado, a tal ponto que, no começo do século XVI quando os 
europeus chegaram à China nos seus galeões, os Chineses ficaram 
espantados e aterrorizados com as armas ocidentais.»21

 

O carácter guerreiro do contexto europeu determinou a aplicação bélica de um 

material que foi inventado e criado dentro de um contexto de festividade. 

Neste caso a aplicação dada ao material veio redefinir toda a estrutura de 

integração social entre povos e grupos sociais. Esta redefinição determinou a 

alteração dos processos e conceitos de guerra, redefinindo as características 

dos respectivos objectos bélicos. 

Constatamos por isso que os conceitos existentes nos contextos sociais 

determinam e orientam a definição dos processos de acção humana no meio 

que contêm os objectos.  

                                                           
21 Cipolla Carlo (1974) p.203 
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Observamos ainda que quando os objectos e/ou os materiais têm uma 

capacidade de acção suficientemente alargada, acontece o inverso. Um novo 

material ou objecto redefine a estrutura e a vivência de um grupo social e 

respectivos conceitos e processos de acção humana no meio. 

São também exemplo deste último caso (objectos que alteram os conceitos e 

processos internos aos contextos sociais) a utilização do rádio e da televisão, 

que redefiniram a vivência das populações através da divulgação e 

uniformização de valores, informações e práticas linguísticas.  

 

4.2.2 Conceito inerente ao objecto 
 
Observamos que o conceito do objecto é a matriz do objecto, a forma e a 

função do objecto são a concretização dessa matriz de objecto no meio. Um 

objecto é por isso um conceito materializado pela definição de forma e 

incorporação de matéria.  

Observamos que a duração do conceito do 

objecto é diferente da duração dos objectos dele 

decorrentes.  

Figura 3 

Por exemplo, o conceito de bicicleta perdura e 

atravessa diferentes contextos sociais.  

Desde o conceito de bicicleta criado por Leonardo 

Da Vinci no século XV, ao Celerífero de Monsieur 

Sivrac no século XVIII, ao velocípede do século 

XIX, conceito de bicicleta dá origem a um conjunto 

objectos diferentes ao longo dos tempos. 

Figura 4 

 

Observamos que a bicicleta do século XVIII é 

diferente da bicicleta do século XIX, esta é diferente 

da bicicleta do século XX e esta é diferente actual 

bicicleta do início do século XXI. 

 O conceito inicia-se numa invenção estranha do 

século XV, passa a ser um objecto bizarro de 

72 



 

extravagância no do século XVII, torna-se num meio 

de locomoção no século XX, e atravessa 

actualmente um período em que é um objecto de 

desporto e, ou de lazer.  

Verificamos por isso que o conceito de objecto 

suplantou as diferentes formas e matérias de que é 

constituído. O conceito do objecto é relativo ao 

contexto social, e à utilização que esse contexto lhe 

dá, assim como as formas e materiais que esse 

contexto permite e produz para resolver a 

concretização do conceito do objecto.  

Figura 5 
 

Figura 6 

Constatámos por isso que a definição de um objecto 

é relativa à interpretação que um contexto dá ao 

conceito desse objecto.  

Observamos que um mesmo conceito dá origem a 

objectos diferentes, em função das características 

dos diferentes contextos humanos onde são 

provenientes a definição e o uso/utilização do 

objecto. Observamos também que um mesmo 

contexto produz derivações de um mesmo conceito 

de objecto, dando origem a objectos diferentes. 

Como o exemplo das bicicletas de BTT, as bicicletas 

de estrada, as bicicletas de velocidade e restantes 

conceitos de bicicletas decorrentes das actividades 

onde são usadas, na mesma sociedade do início do 

século XXI. 

Figura 7 

 
4.3 Interacção entre o ser humano e os objectos 
 
Da observação da interacção humana com os objectos constatamos que 

existem diferentes formas de interacção entre o ser humano e os objectos. E as 

formas de interacção observadas foram: 

73 



 

 

a) Consumo  

b) Uso  

c) Utilização  

 

a) Consumo  
Observamos que o acto de consumir22 objectos é uma interacção com os 

objectos que tem como resultado o desaparecimento do objecto enquanto 

objecto. Isto é, após o consumo o objecto deixa de existir, e não há a 

possibilidade do objecto ser reconsumido (uma vez que deixa de existir 

enquanto objecto). 

A extinção do objecto, por consumo, faz com que este tipo de objectos – 

objectos de consumo – seja constituído por elementos finitos no tempo, isto 

é, objectos sem preocupação de longevidade após a interacção singular para 

a qual são projectados.  

 

Como o consumo determina a transmutação do objecto para um estado 

diferente de forma e de matéria, constatamos que o que é consumido são 

apenas materiais do objecto. Uma vez que a forma não se consome 

enquanto forma, destrói-se na medida em que é apenas uma configuração da 

matéria que é consumida. Resta por isso apenas o consumo da matéria 

(materiais ou matérias-primas) de que é feito o objecto.  

Objectos de consumo são por isso objectos onde são predominantes as 

características da matéria, uma vez que a matéria é o elemento primordial 

desta interacção. 

O consumo é uma interacção com os objectos que pode ser expressa pela 

expressão: 

Consumo = ser humano X matéria do objecto 
 

A forma neste tipo de objectos é apenas transitória, na medida em que 

precede o acto de consumir, e que desaparece na interacção.   

                                                           
22 «consumir v. tr. fazer desaparecer  pelo uso ou pelo gasto; fazer esquecer; destruir; gastar; 
desfazer; despender, corroer; absorver» in: Sampaio e Melo, A. & Almeida Costa, J. (1995) 
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Não observamos objectos de consumo humano, que não sejam os objectos 

que se relacionam com o funcionamento do corpo do ser humano (desde ar a 

objectos de nutrição), e destes na medida em que são objectos em que a 

matéria e/ou forma foram definidas pelo homem. Vindos da expressão: 

Objecto = matéria x forma 
 

Os objectos de consumo humano são por isso um grupo restrito de objectos 

constituídos por matérias que se relacionam directamente com o 

funcionamento (a manutenção) do corpo humano. 

Embora o consumo específico do ser humano se restrinja às matérias 

relacionadas com o funcionamento do seu corpo, o consumo global de 

objectos humanos estende-se aos objectos que são consumidos não pelo ser 

humano, mas pelos objectos das actividades humanas. Este tipo de consumo 

caracteriza-se não apenas pelo consumo de matérias, mas também pelo 

consumo de diferentes formas de energia.  

Observamos que o consumo de materiais e energia se alarga aos objectos 

das actividades humanas no meio, na medida em que o ser humano produz 

objectos de uso/utilização que consomem materiais e energia. Como os 

automóveis que consomem combustível, os computadores que consomem 

energia eléctrica. 

Constatamos por isso que o consumo é uma forma de interacção com os 

objectos relacionada directamente com a energia/matéria contida nos 

objectos. O consumo é por isso uma forma de interacção dinâmica e 

unidireccional, na medida em que após o consumo do objecto não existe uma 

acção que reverta o resultado do consumo para o objecto consumido.  

 
b) Uso  

Observamos que o uso de objectos é uma forma de interacção com os 

objectos que pode ser definida pela expressão: 

Uso = ser humano X objecto (forma X matéria) 

 

O uso é uma interacção homem/objecto caracterizada por o produto da 

interacção ser resultado da acção conjunta do ser humano com o objecto, no 
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meio. Ou seja, o uso humano de objectos determina uma consequência que é 

resultante da acção conjunta entre o ser humano e a acção do objecto. 

 

Por exemplo o uso de uma esferográfica para escrever num papel. A escrita é 

resultante da acção da esferográfica conjuntamente com a acção da mão 

humana com a esferográfica.  

 

Observamos que o uso é uma interacção que não determina a extinção do 

objecto enquanto objecto. Não existe o consumo directo dos materiais do 

objecto mas um uso das características de forma e matéria do objecto. 

Neste tipo de interacção, a forma não se destina somente a permitir o 

consumo da matéria. A forma, nos objectos de uso, não é por isso tão 

efémera como nos objectos de consumo.  

Observamos que neste tipo de interacção a forma e a matéria têm a mesma 

predominância para o desempenho do objecto, uma vez que a acção 

conjunta com o ser humano passa pelo uso da forma e dos materiais objecto, 

e não apenas pelo consumo dos materiais do objecto. 

  

Tal como no consumo dos objectos, o uso humano de objectos é restrito a 

uma pequena parte dos objectos que se relacionam directamente com o ser 

humano, como o vestuário, e as ferramentas que o ser humano manipula 

directamente com o seu corpo. No entanto os objectos das actividades 

humanas fazem uso de um universo de objectos, nomeadamente os objectos 

do 2º quadrante, como os motores, que usam um vasto número de objectos 

que são internos ao seu funcionamento.  

Por exemplo, o ser humano usa os objectos de vestuário, mas não usa os 

pistões do motor do seu automóvel. Os pistões do motor são objectos de uso 

interno do motor, devem a sua forma e materiais às características de 

funcionamento interno desse motor. Num automóvel os ser humano usa 

apenas os objectos com que se relaciona directamente, como o volante, os 

pedais, os bancos. Todos os restantes objectos do automóvel são de 

utilização humana e de uso não do ser humano, mas de uso interno ao 

funcionamento dos objectos produzidos pelo ser humano. 
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c) Utilização 
Observamos que a utilização de objectos é uma forma de interacção com os 

objectos que pode ser definida pela expressão: 

Utilização = ser humano X acção do objecto 

 

A utilização é uma forma de interacção indirecta com os objectos. 

Observamos que é uma forma de interacção não com o objecto, mas com a 

acção do objecto.  

Nesta forma de interacção o ser humano não se relaciona directamente com 

o objecto, mas sim com o resultado da acção do objecto. É por isso uma 

interacção com o resultado dinâmico dos objectos, e não directamente com 

os objectos. 

Por exemplo o ser humano utiliza a acção dos motores dos automóveis, a 

acção do hardware dos computadores, não usa nem consome estes objectos, 

na medida em que não se relaciona directamente com eles, nem eles tem 

características vindas do funcionamento humano. 

A forma e os materiais dos objectos de utilização devem as suas 

características ao funcionamento do objecto enquanto mecanismo autónomo 

capaz de definir acções, e não em função das características humanas. 

Por exemplo um dissipador de calor, num circuito electrónico deve a sua 

forma e material às características de dissipação térmica no interior do 

circuito, que são características independentes do funcionamento humano. 

Um pistão, de um motor de combustão, deve a sua forma e materiais não às 

características do ser humano, mas às características internas do 

funcionamento do motor. 

Os materiais e a forma dos objectos de utilização não têm por isso uma 

relação directa com o ser humano que os utiliza, na medida em que não 

entram em contacto com ele. São por isso objectos com um funcionamento 

autónomo do ser humano que os utiliza.  

São exemplos de objecto de utilização os motores, o hardware interno dos 

computadores, e os restantes objectos do 2º quadrante e 4º octante da 

“Roseta orientadora dos tipos de acção dos objectos humanos”23. 
                                                           
23 Roseta apresentada ponto 2 desta tese 
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Observamos assim que os objectos de utilização são objectos que tem um 

funcionamento externo ao ser humano, e em que o ser humano utiliza 

(interage) apenas o resultado da acção do objecto.  

 

Observamos no entanto que interacção ser humano/objectos de utilização 

faz-se através de objectos de uso, que fazem a ponte entre o objecto de 

utilização e o ser humano.  

São exemplos de objectos de interligação os objectos de uso, como os 

teclados e monitores dos computadores, os volantes e pedais dos 

automóveis. Constatamos que estes objectos de uso servem de interface 

entre os objectos de utilização (com funcionamento autónomo do ser 

humano) e o ser humano.  

 

Observamos que no projecto dos objectos de uso humano há a necessidade 

de integrar as características humanas, enquanto que no projecto dos 

objectos de utilização, integram-se somente as características de 

funcionamento da máquina. O projecto de objectos de utilização humana sai 

por isso fora da acção da actividade de design que é objecto desta tese, uma 

vez que não se interrelacionam directamente com o ser humano.    

 

4.3.1 Abrangência inerente às diferentes interacções  
 
Observamos que embora todos os objectos tenham forma, função e 

determinem acções, a abrangência da interacção humana com os objectos faz-

se de forma diferenciada com os vários elementos do objecto.  

Observamos que as diferentes interacções com os objectos têm abrangências 

diferentes que vão da interacção com a matéria do objecto (consumo) à 

interacção com a acção autónoma do objecto no meio (utilização). 

De forma esquemática temos: 
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Diagrama 19 

Elementos predominantes nas interacções  
 Utilização 

(interacção com a 
acção dos objectos) 

Uso 
(interacção com o objecto 

(forma X materiais)) 

Consumo 
(interacção como a 
matéria do objecto) 

 
 

 
Ser humano 

 
Ser humano 

 
Ser humano 

 
 
 

Forma 

Acções do 
objecto 

Materiais / 
energia 

 
 

Forma 

Materiais / 
energia 

 

Materiais / 
energia 

 

 

 

O projecto dos objectos, destas diferentes formas de interacção, requer por 

isso diferentes níveis de abrangência. Que são: 

− A abrangência dos materiais/energia que determinam o consumo, nos 

objectos de consumo 

−  A abrangência da forma e materiais dos objectos, nos objectos de 

uso 

− A abrangência da forma, materiais e acções (acções autónomas dos 

objectos no meio), nos objectos de utilização. 

Uma vez que nos objectos de consumo a interacção faz-se em função do 

desempenho da matéria do objecto que é consumido. São por isso objectos 

que respondem à abrangência da matéria, que é conformada em função do 

acto de consumir.  

 

Nos objectos de uso observamos que a interacção faz-se em função do 

desempenho do objecto estático, a ser usado em conjunto com a acção 

humana. Nestes objectos os materiais permitem o suporte da forma do objecto, 

tal como as formas permitem o uso de diferentes materiais no objecto. A 

abrangência desta interacção estende-se ao todo do objecto estático (matéria 

X forma), e não apenas à matéria/energia do objecto. 
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Nos objectos de utilização, observamos que a interacção faz-se em função da 

acção autónoma executada pelo objecto. A acção do objecto determina as 

características formais e materiais do objecto. A abrangência desta interacção 

estende-se por isso à acção autónoma do objecto. 

 

Enquanto que nos objectos de consumo a forma é eficiente na medida em que 

permite o consumo da matéria do objecto, nos objectos de uso a matéria é 

eficiente na medida em que suporta a forma do objecto, tal como o inverso.  

Nos objectos de consumo a matéria e a forma dos objectos são eficientes na 

medida em que o objecto consegue executar as acções autónomas 

pretendidas.  

 

Observamos por isso que em função do tipo de interacção dos objectos, 

existem abrangências diferentes, assim como elementos de prioridade 

(materiais, formas e actividades) distintos, no projecto dos objectos. 

Por exemplo a forma de um rebuçado não pode exceder as dimensões da boca 

humana que o vai consumir, porque o consumo da matéria do rebuçado faz-se 

por sucção que é uma acção que se passa no interior da boca humana.  

Da mesma forma um volante de um automóvel não pode ter dimensões 

inferiores àquelas necessárias à capacidade de acção da mão e do braço 

humano, nem materiais que firam o ser humano quando este o usa. 

Já os objectos de utilização não respondem às características do corpo 

humano. Uma fábrica tem máquinas com características independentes das 

dimensões humanas, tal como os objectos dessas máquinas devem a sua 

forma e materiais ao funcionamento físico interno ao mecanismo do qual fazem 

parte. 

 

4.3.2 Características da acção nas interacções 
 

Observamos que as diferentes interligações humanas com os objectos 

(consumo, uso e utilização) requerem características distintas nos objectos, 

que são características provenientes e relativas a diferentes funcionamentos.  
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a) Consumo 
Observamos que nos objectos de consumo a acção é externa ao objecto 

(embora se faça sobre ele). Os objectos de consumo respondem a 

características da sua assimilação/consumo por uma entidade exterior ao 

objecto. São por isso objectos cujas características respondem a um 

funcionamento (de consumo) que é externo ao objecto.  

Por exemplo as características das matérias dos alimentos humanos são de 

acordo com as características de funcionamento da nutrição do corpo 

humano.  

 

b) Uso 
Nos objectos de uso a acção é conjunta com o objecto, isto é, as 

características do objecto respondem a uma acção que se faz de forma 

interligada entre as características do objecto, e as características dos 

elementos que os usam.  

Por exemplo a forma e os materiais de uma camisola são de acordo com o 

funcionamento conjunto das características do corpo humano (forma) e das 

características físicas do tecido (matéria) do vestuário, no meio. A camisola 

funciona com o calor do corpo humano que preserva (necessidade de um 

forma que permita a proximidade com as formas humanas), ao mesmo tempo 

que o isola da temperatura exterior (características térmicas do material do 

objecto). 

 
c) Utilização 

Nos objectos de utilização a acção é interna ao funcionamento do objecto, 

uma vez que são objectos que desempenham a acção no meio de forma 

autónoma à interacção humana. Ou seja, as características destes objectos 

respondem ao seu funcionamento intrínseco, que é um funcionamento 

autónomo do funcionamento dos seus utilizadores.  

Por exemplo, as características dos materiais e formas dos motores são 

relativas somente às características internas ao funcionamento do motor. 

Constatamos por isso que os objectos das diferentes interligações 

respondem a características de proveniências distintas, que são: 
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− Características do consumidor, que são características externas aos 

objectos, nos objectos de consumo;  

− Características da acção conjunta usuário – objecto, que são 

características vindas da acção conjunta usuário/objecto, nos objectos de 

uso;  

− Características da acção do objecto, que são as características do 

funcionamento da acção autónoma do objecto no meio, nos objectos de 

utilização.  

 

4.4 Síntese do ponto 4 
  
Neste ponto constatamos que um objecto humano é um elemento do meio em 

que o ser humano definiu a forma e ou a matéria do objecto, e que a noção de 

objecto pode ser definida através da expressão: 

Objecto= matéria X forma 
 

Ao nível da integração dos objectos nos contextos de acção humana 

constatamos que os objectos não são elementos avulsos no meio, fazem parte 

dos processos de acção humana no meio, que por sua vez são decorrentes 

das características dos contextos humanos. Observamos que os objectos de 

um mesmo processo têm características interrelacionadas.  

Observamos que a acção dos contextos sociais no meio é compostos por 

vários processos de resolução de necessidades inerentes aos vários objectivos 

do grupo social.  

Observamos diferentes processos para um mesmo objectivo, e constatamos 

que os objectos são relativos aos processos de resolução de necessidades, e 

não são relativos directamente às necessidades. E constatamos que as 

características dos contextos sociais determinam as características dos 

processos que, por sua vez, determinam as características dos objectos.  

 

Observamos que os processos de resolução de necessidades respondem aos 

conceitos sociais que lhe estão subjacentes e que os determinam. 

Constatamos por isso que as características dos processos de resolução de 
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necessidades são decorrentes das características dos conceitos vigentes nos 

contextos sociais.  

Observamos que um objecto é um conceito (social) materializado pela 

definição de forma e incorporação de matéria. Constatamos que um mesmo 

conceito de objecto dá origem a diferentes objectos ao longo dos tempos e em 

função das características dos contextos sociais. 

 

Ao nível da interacção com os objectos, observamos três formas distintas de 

interacção que são: o consumo, o uso e a utilização. E verificamos que estas 

formas de interacção podem ser definidas pelas expressões: 

− Consumo = ser humano X material do objecto 

− Uso = ser humano X objecto 

− Utilização = ser humano X acção (autónoma) do objecto 
Observamos que as diferentes interacções com os objectos têm abrangências 

diferentes que são: a interacção com a matéria do objecto (consumo); a 

interacção com o objecto (matéria X forma); e a interacção com a acção 

autónoma do objecto no meio (utilização). 

 

Observamos que as diferentes interligações humanas com os objectos 

(consumo, uso e utilização) requerem características distintas nos objectos, 

que são características provenientes e relativas aos diferentes funcionamentos 

das interacções. E essas características são: 

− Características do consumidor, que são características externas aos 

objectos, nos objectos de consumo;  

− Características da acção conjunta usuário – objecto, que são 

características vindas da acção conjunta usuário/objecto, nos objectos 

de uso;  

− Características da acção do objecto, que são as características do 

funcionamento da acção autónoma do objecto no meio, nos objectos de 

utilização.  
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Ponto 5 
Que tipos de relacionamento existem? 

 
Os objectos são ferramentas da actividade humana no meio. No entanto, 

existem ambientes de acção internos ao funcionamento social, que são 

ambientes cujas características determinam diferentes tipos de relacionamento 

humano com os objectos.  

Esses ambientes de acção estão relacionados com as actividades dos 

membros do grupo social, e com os objectivos das acções executadas nesses 

ambientes. 

 

5.1 Ambientes de acção internos ao funcionamento social 
 

Ao analisar-mos o leque de actividades que ser humano executa nas 

sociedades ocidentais actualmente, observamos que do conjunto de 

actividades que executa, ele distingue dois ambientes diferentes de acção: O 

ambiente laboral e o ambiente não laboral. 

 

O ambiente laboral numa sociedade económica, de economia de competição, 

exige uma postura e uma atitude diferentes da que se espera dos mesmos 

indivíduos em ambiente não laboral. Exigem posturas diferentes uma vez que 

os objectivos da acção nos diferentes meios são diferentes. 

 

Observamos que o relacionamento do ser humano com os objectos em 

ambiente laboral é diferente do relacionamento desse mesmo ser humano com 

os mesmos objectos em ambiente não laboral. E constatamos que a diferença 

de objectivos inerentes aos diferentes ambientes determina posturas diferentes 

em relação aos objectos.  

A postura perante os objectos, o grau de exigência, e o tipo de relacionamento 

são por isso distintos, em função do ambiente onde os objectos aparecem, o 

que determina relacionamentos diferentes com os objectos.  

Por exemplo, uma carrinha pode ser usada tanto em ambiente laboral, como 

fora dele. No entanto a atitude do trabalhador em relação à carrinha da 

84 



 

empresa, com que trabalha, é diferente da atitude do mesmo trabalhador com 

uma carrinha igual, mas usada na sua vida privada. 

 

Constatamos por isso que o relacionamento do ser humano com os objectos 

depende do ambiente onde estão a ser usados os objectos, e /ou o ambiente a 

que os objectos estão associados. 24

O relacionamento humano com os objectos está por isso relacionado com o 

funcionamento do contexto de acção humana e não apenas com o 

relacionamento restrito entre o ser humano e os objectos. Uma vez que o 

ambiente de acção interpretado pelo ser humano vai determinar o 

relacionamento com os objectos desse contexto interpretado.25

 

Assim o ser humano adquire tipos de relacionamento com os objectos em 

função do tipo de ambiente em que os objectos aparecem. Pelo que para 

obtermos os tipos de relacionamento temos de analisar os diferentes 

ambientes que os contêm. 

 
5.1.1 Tipos de ambientes de acção 
 
O ambiente não laboral é eminentemente o ambiente privado do ser humano. 

No entanto a distinção entre ambiente laboral e não laboral, varia em função do 

tipo de sociedade.  

Se numa sociedade pré-industrial não existe uma distinção rígida na vida dos 

indivíduos, entre ambiente laboral e ambiente não laboral; já numa sociedade 

industrial essa diferença está bem patente na vida dos seus elementos, uma 

vez que são introduzidas rotinas laborais rígidas, na vida das pessoas. 

No entanto com o evoluir da sociedade industrial sobressai uma nova noção de 

ambiente não laboral, o ambiente de lazer, as férias.  

 

                                                           
24 A possibilidade de o ser humano definir características comportamentais em paralelo (ver 
ponto 1 desta tese) faz com existam no mesmo indivíduo diferentes formas de se relacionar 
com o mesmo objecto. 
25  A forma de funcionamento dos contextos de acção humana (ver ponto 3 desta tese) 
determina a possibilidade de se alterarem as funções dos mesmos elementos no mesmo 
espaço em função da interpretação.  
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A noção de férias determina um novo contexto e uma nova postura das 

pessoas face a este ambiente, e consequentemente face aos objectos que 

fazem parte desse ambiente. Pelo que temos três tipos de ambientes definidos:  

− O ambiente laboral,  

− O ambiente privado  

− O ambiente de lazer 

 

 Estes três tipos de ambientes de acção determinam três tipos de 

relacionamento diferentes com os objectos. Uma vez que estes ambientes 

sociais têm objectivos de acção diferentes, que determinam posturas e atitudes 

diferentes, que, por sua vez, produzem relacionamentos diferentes com os 

objectos. 

 

Notamos que estes ambientes estão presentes em todas as sociedades, no 

entanto a forma como estão organizados varia de sociedade para sociedade. 

Se nas sociedades pré-industriais o grau de organização era muito baixo, e o 

lazer fazia-se em dias de periodicidade mais irregular (nos dias santos), e o 

trabalho diário tinha um horário variável (relação horário laboral / horário 

privado difusa); já nas sociedades industriais as relações temporais dos 

diferentes ambientes são cada vez mais estanques. Uma vez que a 

organização do tempo da sociedade industrial é mais definida e rígida. 

 

A estes ambientes construtivos há ainda que juntar o ambiente destrutivo, a 

guerra.  

A guerra é mais um ambiente social, que pressupõe uma atitude e um tipo de 

relacionamento específico com os objectos, vindos desse ambiente e dos 

objectivos desta actividade. 

Interligando os ambientes entre si, podemos definir o mosaico de 

relacionamentos humanos com os objectos, e obtemos:  
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Diagrama 20 

Mosaico dos ambientes definidores dos relacionamentos com os objectos 
 

Tipo bélico Tipo lazer 

Tipo privado Tipo laboral
 

 

 

 

 

 

 

 

Integrando as atitude que estão na origem destes ambientes de acção 

obtemos: 

Diagrama 21 

Eixo interno das atitudes inerente à interligação dos diferentes ambientes 
 

Atitude não social 

Atitude não laboral 

Atitude laboral

Atitude social 

Ambiente laboral 

Ambiente privado

Ambiente  lazer 

Ambiente bélico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À atitude laboral positiva contrapõe-se o inverso, a atitude laboral negativa que 

é a génese do lazer. Tal como a uma atitude social construtiva se contrapõe a 

atitude social negativa, que é génese do meio bélico. 
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A posição dos diferentes ambientes de acção, justifica-se por isso pela 

oposição de ambientes de acção que têm características antagónicas. 

 

5.2 Posição dos objectos nos ambientes  
 

Os diferentes ambientes no entanto não determinam directamente a posição de 

onde os objectos pertencem, uma vez que as pessoas e os objectos 

relacionam-se em função do contexto criado no meio em que se inserem.   

 

Por exemplo, uma estância balnear é ao mesmo tempo um local de lazer e de 

trabalho. De lazer para os clientes, e de trabalho para os prestadores do 

serviço de lazer. Os mesmos objectos têm por isso associados diferentes tipos 

de relacionamento ao mesmo tempo. 

 

Uma cadeira de esplanada tem um significado diferente para o cliente da 

esplanada e para o trabalhador da esplanada. Para o cliente o relacionamento 

com a cadeira está associado ao lazer, para o trabalhador o relacionamento 

com a mesma cadeira está associado ao trabalho.  

Constatamos assim que o relacionamento humano com os objectos não está 

dependente directamente do objecto, nem das pessoas, mas sim relacionado 

com o ambiente de acção. O relacionamento está dependente do ambiente 

associado ao contexto, em que os objectos e as pessoas aparecem integrados.  

 

Observamos que as mesmas pessoas podem relacionar-se com os mesmos 

objectos em todos os ambientes de acção.   

Por exemplo quando um cliente da esplanada passa a trabalhar da esplanada, 

o seu relacionamento com as mesmas cadeiras que usou como cliente passa a 

ser diferente. Passa a relacionar-se com os mesmos objectos no mesmo local, 

mas agora em função da sua tarefa laboral no local. Os mesmos elementos 

(objectos/pessoas e locais) passaram de um ambiente de acção de lazer a 

acção laboral, com objectivos distintos, que determina a adopção de posturas 

diferentes e relacionamentos diferentes com os mesmos objectos. 
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Se entretanto houver um desacato e essa mesma cadeira for utilizada como 

arma de arremesso, os mesmos elementos passaram de um ambiente de 

acção laboral e ou de lazer para um ambiente de acção bélico.  

 

Observamos por isso que o mesmo objecto e a mesma pessoa podem estar 

presente em todos os quadrantes do mosaico de relacionamento dos objectos. 

Constatamos que é o ambiente de acção que define o relacionamento humano 

com os objectos, e não apenas os objectos ou as pessoas em si. O 

relacionamento humano com os objectos é consequência do funcionamento em 

contexto de acção humana no meio e do ambiente a ele associado pelas 

pessoas. 

 

5.3 Características dos tipos de relacionamento com os objectos 
 
Embora as mesmas pessoas e objectos possam estar presentes em todos os 

tipos de ambientes, o relacionamento por eles definido em cada ambiente tem 

características diferentes. São por isso tipos de relacionamento diferentes.  

Em termos esquemáticos são: 

Diagrama 22 

Tipos de relacionamentos com os objectos 
 

Atitude laboral 

Atitude social 

Tipo bélico Tipo lazer

Tipo privadoTipo laboral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observamos as seguintes características nos diferentes tipos de 

relacionamento: 
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1º Quadrante: Relacionamento do tipo privado. 

 Observamos que este tipo de relacionamento caracteriza-se por estar 

presente nas tarefas de uso pessoal dos objectos para proveito próprio, ou do 

grupo social restrito (família e amigos) dos usuários dos objectos. Essas 

tarefas são compostas por acções de definição pessoal no grupo social, e da 

inter relação entre o indivíduo e o seu grupo social.  

 

São exemplo destas tarefas as acções resultantes dos relacionamento 

sociais privados e de familiaridade (os casamentos, as festas, actividades 

culturais…), e animosidade não bélica (competições desportivas, sociais, 

religiosas, culturais…). 

Nesta forma de relacionamento (privado) existe um conjunto de tarefas 

semelhantes às tarefas do tipo laboral (como a actividade de bricolage, 

consertos e construções em casa). No entanto a diferença reside no facto 

que no ambiente não laboral a acção destina-se directamente ao próprio ou 

aos seus próximos, e não a um relacionamento económico (como acontece 

no ambiente laboral). É um ambiente de acção informal, onde o resultado da 

acção com os objectos interfere directamente com as pessoas que os 

usam/utilizam. 

 

2º Quadrante Relacionamento do tipo laboral.  

Este tipo de relacionamento é caracterizado por estar presente nas tarefas 

labor profissional, ou seja nas tarefas cujo proveito directo é de terceiros, e 

apenas um dos proveitos indirectos é do executante da tarefa. 26

É um tipo de relacionamento com os objectos em que o resultado do seu 

uso/utilização não interfere directamente com o usuário/utilizador dos 

objectos laborais. Interfere com o desempenho do usuário enquanto 

trabalhador, e não enquanto receptor do trabalho efectuado.  

Há por isso um desfasamento entre a acção laboral e a acção de usufruto 

individual, que se repercute nas características do relacionamento produzido 

entre o ser humano e os objectos em meio laboral. É por isso um ambiente 
                                                           
26 Parte-se da noção que “trabalho é a acção para usufruto directo de terceiros e usufruto 
indirecto (usufruto obtido após operação económica inerente ao trabalho) do trabalhador.” In: 
Roboredo Mário (em elaboração). 
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de acção formal, uma vez que existem entidades eternas ao relacionamento 

com os objectos, que utilizam o resultado desse relacionamento (do 

trabalhador/objectos de trabalho). 

 

3º Quadrante: Relacionamento do tipo bélico.  

No ambiente bélico as relações sociais são de confronto, e as acções são de 

destruição. Este tipo de relacionamento caracteriza-se pelo uso de objectos 

para destruição seja do meio físico seja do meio social.  

Os objectos deste tipo de relacionamento estão subordinados aos objectivos 

inerentes ao ambiente de acção bélica. Objectivos que definem a acção neste 

ambiente, e posteriormente, caracterizam o tipo de relacionamento humano 

com os objectos decorrente da acção neste ambiente. É um tipo de 

relacionamento caracterizado por estar relacionado com 

sentimentos/sensações negativas, de stress, animosidade, tensão. 

 

4º Quadrante: Relacionamento do tipo lazer.  

Este tipo de relacionamento é caracterizado por estar presente nas 

actividades de recreio. Ou seja actividades sem um fim laboral, nem um fim 

social negativo.  

É um tipo de relacionamento com os objectos que se caracteriza pela 

informalidade, e pelas acções com os objectos cujo desempenho se 

repercute directamente no utilizador.  

Por exemplo o uso de uma moto de água, neste meio tem como objectivo o 

divertimento do seu usuário. E não o desempenho físico da moto na 

locomoção e no transporte do seu condutor na água. 

É um tipo de relacionamento que prolifera a partir da sociedade industrial, 

quando são atribuídos dias de férias regulares sem ligação directa com 

feriados religiosos. E é caracterizado pelo ócio, e pela informalização das 

acções do meio físico e social.   

Observamos que enquanto nos relacionamento dos tipos: social, laboral e 

bélico, o objectivo da acção com os objectos é a mutação do meio físico ou 

social (adaptação do meio ao ser humano); no relacionamento do tipo de 
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lazer o objectivo directo do uso/utilização dos objectos é o próprio 

usuário/utilizador.  

 

Esta diferença (da acção no meio para a acção no usuário/utilizador) 

determina que neste ambiente de acção, as características sejam inversas às 

do meio laboral. O usuário/utilizador dos objectos no relacionamento de lazer 

têm atitude anti económica, isto é, ao contrário do trabalho (em que a acção é 

para usufruto directo de terceiros), no relacionamento de lazer o usufruto 

directo do uso/utilização dos objectos é do próprio usuário/utilizador. 

 Ou seja, a acção de lazer é a acção cujo usufruto directo é do 

usuário/utilizador do objecto e o usufruto indirecto é de terceiros. Por isso as 

acções de lazer são pagas, o usuário da acção paga a acção. O que é 

inverso à acção laboral em que o trabalhador é pago pela acção que 

desempenha com os objectos. 

 

Observamos por isso que os objectivos inerentes ao ambiente de acção de 

lazer, são inversos à dos restantes ambientes de acção, em que os objectos 

são usados para modificar o meio e não o usuário/utilizador do objecto. 

Estas características determinam nos objectos um conjunto de características 

que respondem ao funcionamento comportamental do ser humano (apenas 

com o objectivo da activação de sensações e sentimentos específicos no ser 

humano) e não ao funcionamento da acção humana no meio físico/social. 

Deixa de ser uma acção virada para o funcionamento exterior para ser uma 

acção virada para o funcionamento interior. 

 

5.4 Síntese do ponto 5 
 

Constatamos que o relacionamento do ser humano com os objectos depende 

do ambiente onde os objectos estão a ser usados, e/ou do ambiente a que os 

objectos estão associados. Os ambientes de acção são provenientes do 

funcionamento interno de um grupo social.  

Observamos que os tipos de relacionamento humano com os objectos existem 

em função do tipo de ambiente em que os objectos aparecem, ou àquele 
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ambiente a que estão associados. Reconhecemos quatro ambientes de acção 

distintos, que são: 

− O ambiente laboral  

− O ambiente privado  

− O ambiente de lazer 

− O ambiente bélico 

 

Observamos que os ambientes de acção têm a sua génese nas atitudes que 

lhes estão inerentes (laboral, não laboral, social e não social). A partir dos 

ambientes, caracterizamos os tipos de relacionamentos humanos com os 

objectos presentes nestes quatro ambientes de acção. Que são 

relacionamentos do tipo: Laboral, privado, lazer e bélico. 

 

Observamos que o mesmo objecto pode estar presente em todos os 

quadrantes do mosaico de relacionamento dos objectos. E constatamos que os 

objectos não pertencem directamente a nenhum destes tipos ambientes, uma 

vez que o relacionamento humano com os objectos é relativo às características 

do contexto de acção e não apenas aos objectos e as pessoas em si.  

 

Observamos que no ambiente de lazer há uma inversão nos objectivos das 

características dos objectos, em relação aos restantes ambientes de acção. Os 

objectivos da actividade com os objectos passam da acção humana no meio, 

para a acção humana no próprio ser humano.  
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Ponto 6 
 
O que caracteriza o relacionamento humano com os objectos no início do 

século XXI? 
 

Para caracterizar o relacionamento humano com os objectos no início do 

século XXI, abordamos inicialmente o funcionamento do contexto social, e 

observamos as características desse contexto que estão presentes na 

definição dos objectos, e na definição do relacionamento humano com os 

objectos.  

 

6.1 Estrutura da sociedade da Europa ocidental 
 

Observamos que as sociedades da Europa ocidental são sociedades 

económicas. Sociedades económicas são sociedades que estão estruturadas 

em função do comportamento económico.  

Neste tipo de sociedade a economia está na base do funcionamento social do 

grupo social, e é o elemento que estrutura o relacionamento interno da 

sociedade. Ou seja, é a economia que define e interliga as diferentes 

actividades comportamentais (laborais, privadas, bélicas e de lazer) de um 

grupo social.  

Nestas sociedades, observamos que a maioria das relações entre as diferentes 

actividades laborais é um relacionamento do tipo económico comercial. A 

estrutura e o funcionamento económico comercial definem a interligação das 

diferentes actividades laborais, ao mesmo tempo que determinam o 

posicionamento e a importância social dada a cada uma dessas actividades, e 

aos elementos (incluindo os objectos) que as desempenham.  

Por exemplo, constatamos que um lavrador tem uma posição social na 

sociedade agrícola muito diferente da que tem na sociedade posterior à 

revolução industrial. Esta diferença de posição social determina que o 

relacionamento dos profissionais agrícolas com os restantes profissionais do 

processo económico seja diferente, em função do tipo de economia que a 

sociedade onde pertencem possui, e do peso e importância que a actividade 
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tem na economia. Por isso, quando há alterações das estruturas económicas, 

segue-se uma alteração da estrutura social, e o inverso, quando há alterações 

drásticas das estruturas sociais segue-se uma redefinição da estrutura 

económica.  

 

Observamos alterações sociais que originaram mutações económicas na 

revolução social Bolschevista (a “revolução de Outubro” de 1917), que redefiniu 

a estrutura social do império Russo, e com ela a implementação de uma 

economia diferente no ex-império Russo. E observamos alterações económicas 

que alteraram as estruturas sociais no processo da revolução industrial. 

 

Constatamos por isso que quando há alterações económicas, a sociedade 

redefine-se em função das características das novas estruturas económicas, e 

adapta-se ao novo funcionamento dessa economia.  

Estas adaptações têm repercussões nos processos de acção da sociedade e 

consequentemente nos objectos desses processos, e nas relações com esses 

objectos. 

Por exemplo, observamos que o relacionamento das pessoas com os objectos 

numa economia planificada, onde a propriedade dos objectos é estatal, é 

diferente do relacionamento das pessoas com os objectos de uma sociedade 

onde a propriedade dos objectos é privada. 

 

Como a economia interliga as actividades de um grupo social, observamos que 

a estrutura de funcionamento, a forma de funcionamento, a hierarquia e a 

definição do funcionamento social interno das sociedades, é decorrente da 

forma de funcionamento definida pelas interligações económicas. 

Constatamos por isso que a economia dos contextos sociais origina e 

direcciona os processos de acção da sociedade no meio e consequentemente 

os objectos desses processos, assim como o de relacionamento das 

sociedades com os objectos. 

 

Observamos que as alterações dos modus operandi económico-sociais ao 

produzirem novos processos e objectos tornam obsoletos os anteriores. Ou 
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seja, produzem uma alteração de processos dentro de uma mesma sociedade, 

o que origina novos domínios de relacionamento com os objectos: desde os 

relacionamentos criados nos novos processos, ao domínio do relacionamento 

humano com objectos obsoletos, ou objectos de contextos inexistentes. 

 

Constatamos por isso que sempre que existe uma mutação económica alarga-

se o leque de processos e objectos existentes. Assim como se alarga o leque 

de tipos de relacionamento com esses objectos e processos, vindos da junção 

dos novos processos aos objectos e processos precedentes.  

 

6.2 Tipos de sociedade 
 
Na Europa Ocidental existe um marco histórico consensual sobre um ponto de 

viragem económico-social, que é a revolução Industrial.  

A revolução industrial é um ponto de viragem na estrutura económica da 

sociedade ocidental. Com esta mutação da estrutura do funcionamento 

económico, surgiu uma nova estrutura social e com ela um sociedade diferente, 

a sociedade industrial.    

 

Bell em 1973 aponta para uma nova formação social no final do século XX, a 

que dá o nome de sociedade pós-industrial.27 Embora o termo seja ainda alvo 

de polémica, é unanimemente aceite que há uma terciarização das sociedades 

a partir do último quarto do século XX. 

“A nova situação mundial – apresentada como sociedade pós-industrial 
– proporcionou inúmeros debates sobre a data real de seu aparecimento 
e centenas de denominações diferentes que buscam descrever e 
caracterizá-la. De entre elas encontram-se ainda as de outros 
estudiosos: sociedade em fase de posicionamento, de M. Cozier; 
sociedade desesperada, de D. Michael; idade do equilíbrio, de Munford; 
conscientização III, de C. Reich; século casual, de M. Harrington; estado 
de entropia, de H. Henderson; sociedade narcisista, de Lasch; 
sociedade programada, de Touraine e Z. Hegedus; sociedade pós-
moderna, de J.F.Lyotard; cultura pré-figurativa, de M. Mead; sociedade 
pós-civil, de K. Boulding; sociedade pós-capitalista, de R. Dahrendorf; 
sociedade do capitalismo maduro, de C. Offe; sociedade do capitalismo 
avançado, de K. Galbraith; sociedade sã, de E. Formm; sociedade ativa, 

                                                           
27 Bell, Daniel (1977) 

96 



 

de A. Etzioni; sociedade pós-materialista, de R. Inglehart; sociedade 
tecnotronica, de Z. Brezinski; a terceira onda, de A. Toffler; sociedade 
dos serviços, de J. Gershuny e W. R. Rosengren; e a era da 
descontinuidade, de Drucker.”28   

 

 A existência de uma mutação social no final do século XX, é por isso 

comummente aceite, tal como é ponto comum a consciência da emergência do 

sector terciário.  

No entanto ocorrem diferentes abordagens e algumas dúvidas se existe uma 

sociedade pós-industrial ou se assistimos a um chamado “terciário industrial”.  

 

Sob o meu ponto de vista as duas perspectivas são porventura auto 

integráveis, uma vez que o terciário industrial, a que assistimos, é já 

consequência de uma mutação económica. Estaremos por isso num período de 

transição entre dois tipos de sociedades, com um conjunto de características 

híbridas, umas provenientes da sociedade industrial e outras já provenientes da 

sociedade pós-industrial. 

Podemos observar o caso prático da industrialização do serviço de venda a 

retalho ao público. Na “distribuição francesa” (os hipermercados), a estrutura e 

o layout de venda ao público é claramente industrial, existe uma 

industrialização da venda a retalho, mas o princípio de funcionamento 

económico é inverso ao da venda a retalho típica da sociedade industrial.  

Nos hipermercados são as grandes superfícies (as empresas do serviço de 

distribuição), que determinam os produtos que vão vender, os tempos, a 

distribuição e até os preços aos produtores industriais. E não o inverso, como 

acontecia na sociedade industrial. Nos pontos de venda ao público da 

sociedade industrial, os retalhistas não tinham o poder negocial que os 

hipermercados passaram a ter. Nas sociedades industriais os tempos, a 

estrutura e o domínio do processo económico eram feitos em função do 

fornecedor industrial. Assiste-se por isso a uma mutação do domínio do 

processo económico, que deixa de ser da entidade industrial e passa a ser de 

uma entidade prestadora de serviços (de venda a retalho neste caso).  

                                                           
28 De Moraes, Dijon (1999) p.29 
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Esta alteração de poder determina o redefinir de todo o funcionamento 

económico, em função das características do novo poder, e do novo contexto 

criado. Que é um contexto onde a produção industrial é excedente, e não tem 

por isso, o mesmo poder negocial que tinha quando era uma actividade 

escassa na sociedade.  

Ou seja, a industrialização do terciário, advinda da abundância da oferta da 

produção industrial, redefiniu a estrutura do funcionamento económico. Uma 

estrutura em que é o sector terciário que determina as regras do jogo 

económico à produção industrial, e não o inverso, como ocorria na sociedade 

industrial. 

Esta mutação económica, em que a função procura-preço é favorável à 

procura, determina o fim do domínio da oferta industrial sobre o processo 

económico. Por isso o terciário industrial é já fruto de uma alteração económica 

estrutural, que dá origem a uma economia com novas regras, e 

consequentemente uma nova sociedade assente nessas novas regras 

económicas.  

Estas alterações económicas determinam posteriormente que os objectos 

sejam projectados em função dos serviços (venda de acções e actividades que 

contêm conjuntos de objectos), e não em função da produção industrial 

(matérias primas/produção e venda de objectos avulsos). 

Pelo exposto, e de acordo com o que actualmente está comummente aceite, na 

Europa ocidental existiram e existem três tipos de sociedade, que são: 

− Sociedade pré-industrial  

− Sociedade industrial 

− Sociedade pós-industrial 

Existe uma tentativa de sintetização das características destes três tipos de 

sociedade, feita por Domenico de Masi assente num quadro inicialmente 

desenvolvido por Daniel Bell e que segue em anexo (anexo 1) a esta tese. 

 

6.3 Estruturas económicas 
 
Como cada uma destas sociedades (pré-industrial, industrial, pós-industrial) 

tem estruturas económicas diferentes, são sociedades com características 
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diferentes, desde as características dos processos de acção aos objectos 

desses processos, ao relacionamento humano com esses objectos. 

 

6.3.1 Tipo de produtos no mercado 
 
Como a estrutura económica das diferentes sociedades é diferente. Tivemos a 

necessidade de fazer uma análise às características dos mercados das 

diferentes sociedades. Uma vez que a base do comportamento económico, ou 

a unidade elementar do comportamento económico é a transacção económica. 

Assim percepcionamos o tipo de economia a partir do que os diferentes 

mercados (pré-industriais, industriais e pós-industriais) disponibilizam às suas 

sociedades. 

 
a) Sociedade pré-industrial 

Observamos que as feiras medievais disponibilizavam sobretudo matérias-

primas e partes de objectos. E constatamos que os objectos eram só depois 

encomendados, sob responsabilidade não do produtor mas do proprietário do 

futuro objecto. Não existiam por isso muitos objectos acabados nos mercados 

pré-industriais. 

«A manufactura dos têxteis era frequentemente organizada na base de 
um sistema de trabalho de encomenda; isto é, um mercador entregava 
lã em rama, por exemplo, a operários que trabalhavam em casa e, mais 
tarde recolhia o produto para vender ou para continuar a sua 
transformação.»29

 

O mercado disponibilizava na melhor das hipóteses tecidos (material) para a 

confecção de vestuário, e não o vestuário. A restante transformação que 

refere o texto, é relativa às características do tecido, e não de peças de 

vestuário. 

A confecção do vestuário era encomendada pelo seu futuro proprietário. O 

vestuário não existia na sua forma pronta a usar. A confecção do vestuário 

tinha de ser organizada pelos seus futuros proprietários, não vinha incluída 

sob forma de objecto acabado disponível no mercado. 

 
                                                           
29 Cipolla Carlo M. (1974) p. 88 
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«Em 1675, Alfonso Nuñez de Castro escrevia: 
«Que as manufacturas de Londres guardem as suas fabricas para 
contentamento do seu coração; que a Holanda guarde as suas 
cambraias; as índias as suas peles de castor e de vicunha; Milão os 
seus brocados; a Itália e a Flandres os linhos tanto tempo quanto o 
nosso capital puder de tudo isso gozar; a única coisa que isso prova é 
que todas as nações criam jornaleiros para Madrid e que Madrid é a 
rainha das capitais, pois todo o mundo a serve e ela não serve a 
ninguém.»30

 

Esta descrição mostra que os produtos disponíveis em Madrid eram 

essencialmente tecidos. De notar que ainda que a capacidade económica de 

Madrid advinha do afluxo de metais preciosos (materiais) proveniente das 

Américas. Observamos que o resultado dos descobrimentos é também a 

transacção de materiais, compostos por metais nobres e especiarias 

alimentares, e não de objectos completos.  

Não distante dos nossos dias, são ainda a existência de feiras, vindas da 

tradição medieval, onde se transaccionavam essencialmente materiais e 

partes de objectos.  

Observamos que não se vendia vestuário, mas tecidos, não se compravam 

machados completos, a parte metálica era vendida pelos artífices ferradores, 

e o cabo era adquirido à parte. Ou seja, toda a estrutura de venda do 

mercado assentava no grau de organização da sociedade, que ia apenas até 

à disponibilidade de materiais e matérias-primas, e a partes de ferramentas 

(produzida por artífices e artesãos). O restante percurso desde a construção 

completa das ferramentas, até ao saciar das necessidades era cumprido sob 

responsabilidade do proprietário final, e não do mercado abastecedor dos 

habitantes dessas sociedades. 

Como era a população que tinha de executar a acção laboral de produção da 

resolução das necessidades, era importante a disponibilização das partes de 

ferramentas necessárias à construção do restante percurso necessário até a 

obtenção dos objectos acabados e demais acções de resolução das 

necessidades. 

Por exemplo, como se vendiam sementes (era uma sociedade 

eminentemente agrícola) era importante a disponibilização das partes das 
                                                           
30 Cipolla Carlo, M. (1974) p. 280 
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alfaias agrícolas, necessárias ao semear ou plantar. Uma vez que para se 

poderem alimentar das sementes, as pessoas tinham de executar todo o 

processo agrícola, a partir das sementes e das partes das ferramentas 

disponibilizadas pelo mercado.  

Constatamos que o mercado pré-industrial vendia apenas partes avulsas dos 

elementos (matérias-primas, materiais e partes de objectos) do processo de 

resolução de necessidades, e não objectos acabados.  

O mercado abastecedor da população não organizava a produção dos 

objectos acabados, a produção total dos objectos tinha de ser organizada 

pelos futuros proprietários dos objectos, de forma avulsa junto dos diferentes 

artífices. Que trabalhavam por encomenda. Esta situação, de ausência da 

disponibilidade de objectos acabados nos mercados, pode ser também 

observada nas transacções internacionais.   

Tabela 1 
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Observamos que as importações e exportações de objectos acabados estão 

ausentes, à excepção dos objectos de cerâmica. Os têxteis são compostos 

por tecidos e não vestuário já confeccionado. 

Esta situação de ausência de objectos acabados é ainda mais notória se 

observar-mos a economia mundo euro-atlântica. 

 

 

Tabela 2 

Nestes mercados os objectos acabados são praticamente inexistentes. 

Sendo que os produtos industriais são constituídos essencialmente por 

elementos de objectos, como o caso dos tecidos. 

Esta situação de escassez de objectos acabados nos mercados é também 

corroborada pela estrutura produtiva:  

«Nos ramos de negócio mais desenvolvidos, o artesão não produzia 
normalmente para o mercado. Com os seus limitados recursos, não 
podia arcar com os riscos inerentes a tal produção. Trabalhava por 
comissão.»31

                                                           
31 Cipolla Carlo M. (1974) p. 133 
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E pelas características de procura do mercado: 

«Embora o povo comum gastasse cerca de 60% a 80% do seu 
rendimento em alimentação, isso não quer dizer que comesse e 
bebesse bem até à saciedade. Pelo contrário, as massas comiam pouco 
e pobremente, mas a média de rendimento de um homem era tão baixa 
que mesmo a ementa de um pobre absorvia 60% a 80% desse 
rendimento – isso nos tempos favoráveis. Os anos calmos, no entanto, 
não eram regra na Europa pré-industrial. (...) 
Depois de ter comprado de comer, de pouco restava ao grosso da 
população para os seus desejos, por mais elementares que eles fossem. 
Na Europa pré-industrial, a compra de um artigo de vestuário ou do 
tecido para ele foi sempre um luxo que o povo comum só se podia 
proporcionar algumas raras vezes durante a vida. Uma das principais 
preocupações da administração hospitalar era garantir que as roupas 
dos defuntos “não fossem roubados mas sim entregues aos herdeiros 
legítimos”. Durante as epidemias de peste, as autoridades civis tinham 
de lutar para confiscar as roupas dos mortos e queimá-las: as pessoas 
esperavam que os outros morressem para os despirem – o que tinha 
com efeito o disseminar da epidemia. (...).»32

 

A maioria da população não tinha por isso capacidade de comprar objectos 

acabados. O que não permitia o mantimento da produção e oferta de objectos 

acabados nos mercados. 

Tabela 3 

Estimativa sobre a composição das despesas privadas do grosso 
da população em certas áreas, do século XV ao século XVIII 

 
 Inglaterra 

(séc.XV) 
Lyon 

(cerca de 

1550) 

Norte de 
França 

(antes de 
1700) 

Holanda 
(meados do 

séc.XVII) 

Antuérpia 
Países 
Baixos 

(1596-1600) 

Inglaterra 
trabalhadores 
não agrícolas 

(1794) 
Alimentação 
 
   Pão 
(percentagem 
na 
alimentação) 

~80 
 
 

(~20) 

~80 
 
 

(~50) 

~79 
 
 

(~49) 

~60 
 
 
 

~80 
 
 

(~25) 

74 

 
Vestuário e têxteis  
 

 
 

 
~5 

 
~10 

 
 

 
~12 

 
5 

 
Aquecimento, 
luz e 
habitação 

 

~8 

 

~15 

 

~11 

  

~8 

 

11 

Várias      10 

                                                           
32 Cipolla Carlo M. (1974) p.41 
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Observamos que sociedade pré-industrial era uma sociedade de carência. O 

grau de resolução de necessidades está ao nível das necessidades de 

nutrição. Os objectos eram raros e não se encontravam disponíveis nos 

mercados tanto pela capacidade organizacional da oferta no mercado, como 

pela baixa capacidade económica da procura.  

Salientamos que a sociedade pré-industrial é uma sociedade agrícola, e o 

fruto da sociedade agrícola são produtos alimentares, e não produtos 

confeccionados, nem equipamentos. Os mercados desta sociedade reflectem 

por isso as características da produção dessa sociedade, e o grau 

organizacional dessa produção.  

 

b) Sociedade industrial 
Os mercados da sociedade industrial caracterizam-se por passarem a 

disponibilizar objectos acabados. As industriais transformaram as matérias-

primas em partes de objectos, inicialmente, e posteriormente, com o avanço 

da sociedade industrial, passam a produzir objectos acabados. A 

Industrialização veio resolver a produção de objectos, tanto objectos de uso, 

como os objectos de consumo (com a industrialização da agricultura).  

Observamos que a base da economia da sociedade industrial assenta na 

venda de objectos avulsos. Nesta sociedade os serviços estão adjacentes 

aos objectos. Os objectos são vendidos e os serviços são inerentes ao 

objecto vendido (como a assistência técnica, o serviço de transporte do 

objecto até ao local de uso, disponibilização de consumíveis…). De forma 

esquemática temos: 

Diagrama 23 

Funcionamento base de uma economia industrial 
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Observamos que nas sociedades industriais os serviços fazem parte da 

assistência ao objecto vendido, e a relação hierárquica é: primeiro dá-se a 

venda do objecto, e depois os serviços estão associados ao objecto. 

A disponibilização de objectos acabados no mercado imputa à produção (à 

industria) a definição dos objectos, o que não acontecia nas sociedades pré-

industriais, onde os objectos eram produzidos já sob a responsabilidade do 

cliente final. Esta transformação, da passagem da responsabilidade da 

definição do objecto do cliente para o produtor do objecto, vem determinar o 

desenvolvimento da actividade de projecto de objectos, de design, nas 

sociedades industriais.  

 
c) Sociedades pós-industriais 

Embora as sociedades pós-industriais ainda não existam, uma vez que neste 

momento estamos numa fase de transição, e a base da actual economia 

assente ainda maioritariamente na transacção de objectos vendidos avulso, 

observamos que existam já actividades que denotam uma organização mais 

elaborada da oferta de produtos ao mercado, ao mesmo tempo que começam 

a ter um peso na economia superior à actividade de produção industrial. 

Como é o caso do turismo. 

«A meio de um longo passeio a pé em Leicester, em 1841, o marceneiro 
Thomas Cook teve a ideia de usar o recém criado sistema rodoviário 
inglês para organizar uma excursão de um grupo de Loughborough. 
Inscreveram-se 570 curiosos, aos quais cobrou um mero shilling, mas a 
iniciativa valeu-lhe o título de fundador do turismo moderno, organizado 
e de massas.(…) 
A transição do turismo elitista para o turismo de massas acelerou depois 
da Segunda Grande Guerra, mas foi apenas no tempo de vida das 
presentes gerações que se tornou na maior indústria do planeta. Se em 
1950 havia 25 milhões de turistas, meio século depois eram já 700 
milhões, esperando-se chegar aos mil milhões em 2010 e a 1,6 mil 
milhões dez anos depois. Hoje o turismo tem uma facturação 
correspondente a mais de 12 por cento do PIB mundial, gerando cerca 
de 200 milhões de empregados (8 por cento do emprego mundial).»33

 

Embora no texto a actividade de turismo seja apresentada como uma 

indústria, observamos que a actividade em si está pouco relacionada com a 

                                                           
33 Maio, Luís (23/04/2005) 
 

105 



 

actividade de produção industrial fabril de objectos, característica da 

sociedade industrial. A actividade de turismo é constituída essencialmente 

por serviços, não assenta na transição de objectos, mas na venda de 

produtos de base temporal. O turismo é por isso uma actividade que se 

relaciona com os objectos de forma diferente da actividade industrial. E o 

conceito de produto implica duas realidades diferentes para o turismo 

(produto temporário) e para a indústria (objecto estático). 

Observamos que na venda dos serviços de uma estância de esqui, o que é 

vendido são acções e actividades, e não objectos. Na compra de um produto 

turístico, como um fim-de-semana na neve, compra-se um pack que engloba 

desde a viagem até ao local do esqui, às lições de esqui. 

Constatamos que na lógica do terciário pós-industrial (observada no turismo) 

os objectos não têm o peso económico que têm na lógica das sociedades 

industriais. Nem a transacção económica se faz em função da venda dos 

objectos, mas em função da venda de uma prática fornecida (a venda de um 

serviço). 

No modelo da sociedade industrial, para um elemento da população ter 

acesso ao esquiar numa qualquer montanha, teria de ser ele a organizar e a 

comprar individualmente: a viagem, o material individual de esqui, o aluguer 

do alojamento, e a procura de professores de esqui. Ou seja, tinha de ser o 

cliente a organizar a acção de esquiar, uma vez que o mercado industrial só 

disponibiliza objectos avulsos.  

No modelo pós-industrial compra-se um serviço, que engloba não só o uso 

dos objectos todos necessários à acção, como a utilização das acções de 

terceiros também necessárias à acção. E não se compram os objectos. 

Denominamos este tipo de produtos, que englobam alem do uso de objectos 

a organização de todos os elementos necessários à acção por produtos 
dinâmicos (o patamar de oferta da sociedade pós-industrial). 

Constatamos assim que a sociedade pós-industrial organiza a utilização de 

serviços (produtos dinâmicos), enquanto a sociedade industrial organizou e 

organiza a produção de objectos avulsos.  

A mutação na base da economia (industrial para pós-industrial) pode resumir-

se também na mutação da relação: objecto –serviço. 

106 



 

Enquanto na sociedade industrial os serviços faziam parte dos objectos, na 

sociedade pós-industrial os objectos fazem parte dos serviços. 

Diagrama 24 

Funcionamento base de uma economia pós-industrial 
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No modus operandi da economia pós-industrial os objectos fazem parte do 

serviço vendido. E a relação hierárquica passa a ser: primeiro a vende-se um 

serviço, ao qual os objectos estão associados. 

Constatamos que existe uma mutação em que se passa de uma economia 

em que o serviço é uma parte do objecto vendido (sociedade industrial), para 

uma economia onde são os objectos a fazer parte do serviço vendido 

(sociedade pós-industrial). 

 

6.3. 2 Abrangência da oferta dominante nos mercados das diferentes 
sociedades 
 

Observamos que com o evoluir das diferentes sociedades, se assiste ao subir 

do patamar de oferta nos mercados. Se na sociedade pré-industrial se 

disponibilizava apenas partes dos objectos, na sociedade industrial 

disponibiliza-se os objectos completos, e a sociedade pós-industrial 

disponibiliza as acções e as actividades onde os objectos são usados e 

utilizados. De forma esquemática temos: 
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Diagrama 25 

Abrangência da oferta nos diferentes mercados 
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Contexto social 

 

A sociedade pré-industrial desenvolveu essencialmente a extracção de 
alimentos e matérias-primas. Os mercados das sociedades pré-industriais 

disponibilizam essencialmente matérias-primas e partes de objectos. 

As sociedades pré-industriais foram eminentemente sociedades agrícolas, 

foram por isso sociedades direccionadas para a resolução das necessidades 

de nutrição. Ou seja a produção de bens de consumo (de alimentos).  

A sociedade industrial desenvolveu a produção de objectos acabados, 

nomeadamente objectos de acção no meio físico. Os mercados das 

sociedades industriais disponibilizam objectos acabados.  

As sociedades industriais são sociedades organizadas, em termos laborais 

para a produção de bens de uso (objectos). 

As sociedades pós-industriais são sociedades que organizam acções e 
tarefas, disponibilizam serviços (produtos dinâmicos). Já não é uma sociedade 
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que tem na actividade produtiva a actividade principal, mas sim as actividades 

de organização da acção. O modis operandi observado no turismo aponta para 

mercados que disponibilizam actividades (produtos dinâmicos – serviços pós-

industriais).  

 

6.3.3 Base da operação económica das sociedades 
 

A maior parte da operação económica, o “core business” das economias das 

diferentes sociedades é por isso diferente. Assim temos: 

− A operação económica das sociedades pré-industrias assentava 

maioritariamente na transacção de bens de consumo;  

− A operação económica industrial assenta maioritariamente na 

transacção de objectos, bens de uso;  

− A operação económica da sociedade pós-industrial, tendo em conta o 

modus operandi do turismo, aponta para uma operação assente na 

transacção de serviços, bens de utilização. 

 

Não queremos dizer que a sociedade pré-industrial não disponibilizasse 

serviços, ou a sociedade industrial não disponibilizasse matérias-primas. Os 

três elementos (matérias, objectos e serviços) estão presentes em todas as 

economias, só que com pesos, organizações e importâncias diferentes nas 

diferentes economias.  

Observamos que a organização destas sociedades direcciona-se 

prioritariamente para a disponibilidade de produtos diferentes, que se nota no 

tipo de produtos predominantes nos mercados de venda à população. Que são: 

− Matérias-primas e partes de objectos na sociedade pré-industrial 

− Objectos nas sociedades industriais 

− Serviços nas sociedades pós-industriais (tendo em conta o exemplo do 

turismo) 

Estes produtos disponibilizados podem ser designados como: 

− Partes de elementos necessários à acção (sociedade pré-industrial) 

− Elementos necessários à acção (sociedade industrial) 
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− Acções necessárias à obtenção dos objectivos (sociedade pós-

industrial) 

Em termos esquemáticos temos: 

Diagrama 26 

Abrangência da oferta nos diferentes mercados 
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Os patamares de oferta nos mercados evoluem por acumulação dos patamares 

de resolução de resolução de necessidades, uma vez que a disponibilização de 

acções pressupõe a organização de todos os elementos que precedem a 

acção (elementos da acção e partes dos elementos da acção). 

 

Com a disponibilização de serviços pós-industriais (no início da sociedade pós-

industrial), ocorre uma alteração estrutural nas economias. Passa-se de um 

mercado que disponibiliza produtos estáticos (objectos avulsos na sociedade 

industrial, e partes de objectos na sociedade pré-industrial) para um mercado 

que disponibiliza produtos dinâmicos (produtos constituídos por objectos, 

acções e actividades, e não a transacção dos objectos).  

Esta alteração de produtos obriga a uma redefinição da organização dos 

mercados e consequentemente a redefinição do modus operandi da sociedade 

pós-industrial, em função deste tipo de oferta dinâmica. Uma organização que 

já se observa no sector do turismo, que se baseia em unidades de tempo e não 

em unidades de massa (matéria), em função das características da acção (por 

exemplo os fins de semanas na neve) e não em função das característica dos 

objectos. 
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Este novo tipo de produtos (dinâmicos) obriga e pressupõe não só um novo 

modus operandi com também o novo conjunto de conhecimentos e saberes 

que suportem o projecto destes novos produtos. Torna por isso necessário o 

alargar da actividade de design ao projecto deste novo tipo de produtos 

(produtos dinâmicos). 

 

6.3.4 Disponibilidade dos objectos 
 
Observamos que a disponibilidade dos objectos nos mercados das diferentes 

sociedades é também diferente. Se na sociedade pré-industrial a produção de 

objectos não está organizada, e os objectos são escassos, a sociedade 

industrial organiza-se em trono da produção de objectos.  

Com o desenvolvimento da sociedade industrial a proliferação dos objectos 

começa a estender-se a todas as actividade humanas até ao ponto em que os 

objectos começam a ser excedentes.  

«À nossa volta, existe hoje uma espécie de evidência fantástica do 
consumo e da abundância, criada pela multiplicação do objectos, dos 
serviços, dos bens materiais, originando como que uma categoria de 
mutação fundamental na ecologia da espécie humana. Para falar com 
propriedade, os homens da opulência não se encontram rodeados, 
como sempre acontecera, por outros homens, mas mais por objectos. 
(…) Como a criança-lobo se torna lobo à força de com eles viver, 
também nós, pouco a pouco, nos tornamos funcionais. Vivemos o tempo 
dos objectos: quero dizer que existimos segundo o seu ritmo e em 
conformidade com a sua sucessão permanente. Actualmente somos nós 
que os vemos nascer, produzir-se e morrer, ao passo que em todas as 
civilizações anteriores eram os objectos, instrumentos ou monumentos 
perenes, que sobreviviam às gerações humanas.»34

 

A sociedade pós-industrial nasce de um contexto de opulência de objectos 

criado pela sociedade industrial. 

Como as sociedades da Europa ocidental são sociedades económicas a 

importância dos objectos está directamente relacionada com a sua importância 

económica. Que por sua vez é de acordo com a relação oferta procura. Esta 

relação (oferta - procura) interliga a importância dos objectos com a quantidade 

de objectos existentes nas sociedades. O que permite apontar, através da 

                                                           
34 Baudrillard, Jean (1981) 
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quantidade de objectos disponíveis em cada sociedade, a importância que eles 

têm nas diferentes sociedades e a tendência que seguem ao longo do tempo. 

Em termos esquemáticos temos: 

Diagrama 27 
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Observamos que: 

− A sociedade pré-industrial é claramente uma sociedade de carência de 
objectos (os objectos tem uma importância social alta) 

−  A sociedade industrial faz a transição da carência para a opulência 

de objectos (os objectos seguem um percurso descendente, em termos 

de importância social, à medida que proliferam, e que as tecnologias de 

produção os tornam cada vez em maior número, mais disponíveis e por 

isso mais banais) 

112 



 

−  A sociedade pós-industrial que nasce num contexto de opulência de 
objectos. Onde a capacidade produtiva industrial é excedente e os 

objectos são um dado adquirido. A sua importância social continua por 

isso a linha descendente iniciada pela sociedade industrial, à medida 

que os objectos são ainda mais banais. 

 

Observamos que a disponibilidade dos objectos de consumo (alimentos) no 

final da sociedade industrial torna o seu consumo banal. O acto de alimentar já 

não é um acontecimento, as pessoas já não gastam 60 a 80% dos seus 

rendimentos em alimentação, como acontecia na sociedade pré-industrial. 

Observamos que no início da sociedade pós-industrial o relacionamento com 

os objectos acabados, é cada vez mais semelhante ao relacionamento da 

sociedade industrial com os objectos de consumo (alimentação).  

Isto é, na sociedade industrial torna-se mais importante o tipo de culinária do 

que os alimentos avulsos, na sociedade pós-industrial será também mais 

importante o tipo de serviço que é comprado (produto dinâmico) do que os 

objectos avulsos nele presentes.  

Esta forma de relacionamento com os objectos vinda da disponibilidade dos 

objectos é já uma realidade em alguns sectores económicos. 

«Apesar das empresas se terem concentrado durante anos em produzir 
um excelente produto ou serviço, o cliente de hoje não se preocupa 
tanto com o produto ou o serviço em si, mas sim com a qualidade da 
experiência que a empresa os ajuda a viver.»35

 

De observar que quando Joanathan Tish, que é gestor de uma cadeia de 

hotéis, se refere a um serviço, está a referir-se a um serviço nos moldes 

industriais do termo, isto é: um serviço relativo e relacionado com um objecto. 

Neste caso os serviços de hotel estavam relacionados e giravam em torno do 

aluguer de um objecto – o quarto de hotel. 

E quando se refere à «qualidade da experiência que a empresa os ajuda a 

viver» está a falar também de um serviço: o serviço da ajuda da construção 

experiência a viver pelos clientes. Que é no entanto um serviço já fora dos 

                                                           
35 Tish, Jonathan M., (Jan. 2005) p.63 
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moldes industriais, porque é um serviço que está em torno das características 

da actividade das pessoas.  

 

6.3.5 Relação económica da acção humana – acção com objectos 
 

Observamos que em termos económicos, a relação de custos entre acção 

humana – acção dos objectos varia nas diferentes sociedades.  

Esta observação tem pertinência na medida em que o custo destas variáveis 

vai influenciar a presença, ou não, de objectos nas tarefas presentes nas 

diferentes sociedades, e consequentemente o seu desenvolvimento.  

 

a) Sociedade pré-industrial 
Observamos que nas sociedades pré-industriais o preço da acção humana 

era muito inferior ao preço da acção do objecto. Os objectos eram raros e por 

isso muito caros. O desenvolvimento económico, nesta sociedade, evolui 

utilizando mais a acção humana do que a acção de objectos. Uma vez que os 

objectos não estavam disponíveis nos mercados, eram raros e caros. 

De salientar que nestas alturas havia trabalhadores disponíveis apenas pelo 

preço da refeição, além da relação feudal de vassalagem e servilismo que 

tornavam ainda mais barata a mão-de-obra. O que torna o uso e utilização 

laboral de objectos nesta sociedade numa atitude quase anti-económica.  

Neste tipo de sociedade a relação acção humana – acção dos objectos era 

por isso claramente desfavorável à utilização da acção dos objectos.  

Por isso os objectos, alem das armas e objectos de luxo, são pouco 

desenvolvidos. Como podemos observar: 

«O sistema senhorial (…) nada fez para aumentar a produtividade. Pelo 
contrário, exigia imensa força física de camponeses mal alimentados, 
mal equipados e mal distribuídos pelas terras produtivas. A mão-de-obra 
gratuita fazia com que os grandes proprietários estivessem pouco 
interessados nos melhoramentos técnicos. Era esta a deficiência mais 
grave do sistema, dando origem à hipótese de que grandes 
propriedades tenham entravado de forma considerável as tendências de 
crescimento.»36

«Os escassos excedentes da produção feudal, eram pois canalizados 
para a residência do senhor e dos seus companheiros, que o 

                                                           
36 Duby, Georges, (1980) p.102 
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esbanjavam em objectos de luxo: «A ideia de investir só aflorava nestes 
ricos quando acompanhada da esperança segura de obter rapidamente 
um acréscimo de rendimentos, da possibilidade de mais larga despesas. 
Isto permitiu que os magros capitais criados nos séculos IX e X pelo 
trabalho camponês acabaram acumulados, sob forma de jóias e 
adereços no tesouro das igrejas e dos príncipes, (…) Quase podemos 
desprezar a quantidade de capital que serviu, nessa época, para 
melhorar instrumentos de produção e aumentar a fertilidade da terra ou 
a eficácia do trabalho dos homens»37»38   

 

b) Sociedades industriais 
Observamos que nas sociedade industriais do ocidente Europeu, o preço da 

acção humana e da acção dos objectos varia de uma relação inicial, nas 

industrias primitivas, em que a acção humana é mais barata que a acção do 

objecto, até ao inverso na fase final da sociedade industrial no ocidente 

Europeu. Em que a acção dos objectos é mais barata do que a acção 

humana. 

Esta situação está presente no procedimento que se têm quando os objectos 

se avariam: se no início os objectos eram concertados por artífices que viviam 

dos concertos de objectos, hoje os objectos são simplesmente substituídos, e 

são cada vez menos concertados. Uma vez que o preço do concerto não 

compensa o preço do objecto novo, alem dos progressos que os objectos 

entretanto sofrem, que tornam as tecnologias precedentes obsoletas e por 

isso sem peças de substituição. Assim se na década de 1980 compensava 

mandar concertar uma rádio, hoje esse electrodoméstico quando avaria é 

substituído, uma vez que o preço dos concertos estão próximos e podem 

inclusivamente ser superiores ao preço de um rádio novo. Ou seja, o preço 

da acção (industrial) dos objectos que produzem o rádio novo é claramente 

inferior ao preço da acção humana de o concertar. 

 
 
 
 
 

                                                           
37 Duby, Georges (1987) p.82 
38 Ribeiro dos Santos, António Pedro (1993) p.91 
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c) Sociedades pós-industriais 
Num ambiente de opulência de objectos, que permite a existência de uma 

sociedade pós-industrial, a relação de preço da acção humana – preço da 

acção do objecto é ainda favorável ao uso e utilização da acção dos objectos.  

Observamos que com os objectos a serem cada vez mais autónomos (devido 

ao desenvolvimento de mecanismos de automação)  a utilização das acções 

dos objectos aumenta, à medida que cresce a distância entre a acção 

humana e a acção dos objectos. 

Por exemplo na confecção de alimentos, à medida que passa a haver a 

disponibilização do serviço de alimentação, como a entrega de pizas ao 

domicílio, aumenta a distância entre os objectos utilizados na confecção de 

pizas e os seus consumidores. Observamos que deixa cada vez mais de 

haver relação entre a acção dos objectos do ambiente de acção laboral, e a 

acção humana. 

A distância criada entre a acção dos objectos do ambiente laboral e a acção 

humana, iniciada na sociedade industrial, com a automação dos objectos, 

aumenta à medida do desenvolvimento tecnológico. O que torna a parte dos 

objectos de acção laboral cada vez mais distante da acção humana, 

tornando-os numa entidade de objectos à parte e já fora da necessidade de 

interligação com o ser humano. Mais barata e cada vez mais utilizada. Ou 

seja, à medida que a tecnologia de automação aumenta, os objectos laborais 

são cada vez mais anónimos e cada vez mais distantes da acção humana.  

Observamos por isso que na sociedade pós-industrial a acção humana 

relaciona-se com outro tipo de objectos, os objectos de lazer e objectos de 

acção directa no ser humano (desde os objectos de recreio aos objectos 

comunicação humana). 

Constatamos por isso que a importância dos objectos tem vindo a decrescer 

com a sua proliferação, e que nas diferentes sociedades as pessoas 

relacionavam-se com os objectos de diferentes ambientes de acção: desde 

os objectos do ambiente de acção privado (do clero e nobreza) na sociedade 

pré-industrial, aos objectos do ambiente de acção laboral na sociedade 

industrial, aos objectos do ambiente de acção de lazer nas sociedades pós-

industriais. 
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6.4. Tipos de relacionamento 
 

Observamos que o tipo de relacionamento humano com os objectos está de 

acordo com o tipo de sociedade com que as pessoas se identificam, e não 

apenas com o relacionamento típico do tipo de sociedade inerente ao seu 

período histórico. Isto é, numa sociedade industrial existem pessoas que se 

identificam com a sociedade pré-industrial rural e valorizam os objectos de 

acordo com o valor que tinham nessas sociedades de carência de objectos.  

 

Observamos que se assiste à coexistência dos três tipos de sociedade pré-

industrial, industrial e pós-industrial na mesma Europa Ocidental, ao mesmo 

tempo. Os tipos de sociedade interagem entre si, e as diferentes formas de 

funcionar dos três tipos de sociedade coabitam entre si.  

Por exemplo, a agricultura pré-industrial, de subsistência, não desapareceu 

depois da revolução industrial. Nem ela nem as populações que a praticam, 

pelo que dentro de um mesmo país e numa mesma região existem pessoas 

com diferentes percepções e regras de compreensão diferentes, oriundas do 

tipo de sociedade com que se identificam, tanto ou mais do que com o tipo de 

sociedade que praticam.  

Assim em alguns bairros típicos da sociedade industrial, não é incomum 

observar pequenas hortas vindas da forma de estar rural, auto-suficiente. Tal 

como as democracias não fizeram desaparecer as monarquias, uma vez que 

existem junções e integrações dos dois sistemas, que são oriundos dos 

períodos pré-industrial e industrial. 

Em termos de relacionamento humano com os objectos, no início do século 

XXI temos pessoas que se identificam com os objectos de forma pré-industrial, 

outras pessoas que se identificam de forma industrial e mais raramente, ou 

menos perceptivelmente existem pessoas com um relacionamento pós-

industrial com os objectos.  

Devido ao funcionamento das sociedades e dos indivíduos, que se processa 

mais por integração ou desintegração, do que por implementação ou corte 

radical, podemos observar que as pessoas, tal como as sociedades, não têm 

apenas um tipo de relacionamento com os objectos.  
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Observamos que as pessoas embora definam tipos de relacionamentos com 

objectos tendencialmente em função do tipo de sociedade, não o fazem de 

forma exclusiva, uma vez que não excluem os restantes tipos de 

relacionamento que passaram a existir, mas antes integram-nos numa escala 

hierarquizada de aplicação. Constatamos por isso que os tipos de 

relacionamento humano com os objectos fazem-se por isso de forma inclusiva, 

uma vez que são adoptados os novos tipos de relacionamento entretanto 

criados, sem no entanto haver um corte radical com os tipos de relacionamento 

anteriores.  

 

Observamos que com a evolução do contexto existe a adopção de novas 

formas de relacionamento, que se juntam às precedentes, tornando mais largo 

o leque de relacionamentos humano com os diferentes objectos e processos.   

Por exemplo, se em relação às jóias da família uma pessoa pode ter um 

relacionamento tipicamente pré-industrial (ambiente de acção privado, enfoque 

na proveniência social do objecto mais do que no seu desempenho físico, e 

mais atenção aos princípios anteriores e adjacentes a esses objectos do que 

nas características reais do objecto), já com o seu automóvel essa mesma 

pessoa pode desenvolver um relacionamento típico das sociedades industriais 

(ambiente de acção laboral, com enfoque no seu desempenho técnico, e com 

atenção às características de desempenho real do automóvel), e com os esquis 

que usa nas férias que comprou, um relacionamento típico da sociedade pós-

industrial (ambiente de acção de lazer, mais importância à acção do que ao 

objecto, ao mesmo tempo que lhe exige uma integração com os restantes 

objecto da acção, sem no entanto lhe dar qualquer atenção, uma vez que nem 

é proprietário deles).  

Constatamos por isso que existem diferentes tipos de relacionamento humano 

com os objectos numa mesma pessoa e sociedade, e que por isso para 

abordar as características do relacionamento humano com os objectos no início 

do século XXI, há a necessidade de observar as origens e os contextos das 

origens desses relacionamentos.  
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6.5 Enfoque do relacionamento 
 

Através da observação das características dos contextos de acção humana 

observamos diferentes enfoques do relacionamento humano com os objectos, 

que são decorrentes (e integrantes) das características contextuais das 

sociedades: 

a) Sociedade pré-industrial 

b) Sociedade industrial 

c) Pós-industrial 

 

a) Sociedade pré-industrial 
Observamos que a sociedade pré-industrial é uma sociedade de carência de 

objectos. É uma sociedade cujos mercados não disponibilizam objectos 

acabados, apenas matérias-primas e elementos de objectos. A produção de 

objectos não está organizada, e devido à penúria, apenas as classes mais 

altas tinham objectos. Ou seja, os objectos tinham uma importância social 

muito elevada.  

«Como acima dissemos, a procura da massa da população centrava-se, 
em larga escala, na alimentação e a despesa dos de consumo dos ricos 
era grande e prodigamente dirigida para a alimentação, o vestuário e a 
habitação.»39

«O povo morria literalmente de fome. Nas cidades não era raro 
encontrar homens mortos pelas ruas ou debaixo dos portais. No campo, 
eram encontrados a beira da estrada, com a boca cheia de erva e os 
dentes cheios de terra. Durante a fome de 1433-1434, na Polónia, uma 
testemunha relatava que «os pobres se reuniam em Wroclaw, alojando-
se pelas praças e cemitérios morriam de fome e de frio.»»40

 

Os objectos são decorrentes das características deste contexto de carência, 

conjuntamente com uma estrutura social que funciona por tradições (virada 

para o passado) e que remonta à Europa feudal, onde existem senhores e 

vassalos, e onde a comunicação de posição social é muito importante (devido 

à estrutura social assente em graus de parentesco com os elementos da 

monarquia) e é feita recorrendo a objectos de definição social, como brasões, 

anéis, joalharia.  
                                                           
39 Cipolla Carlo M. (1974) p.75 
40 Ibidem p. 180 
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Constatamos que os objectos à semelhança da sociedade, ou decorrentes do 

tipo de sociedade, têm um enfoque de características virado para o passado, 

e para a denominação de origem ou de proveniência do objecto (nesta 

sociedade é a proveniência que determina posteriormente o relacionamento 

adoptado para com o possuidor do objecto).  

 

Observamos que as sociedades pré-industriais são sociedades bélicas. São 

sociedades que estão ainda a adaptar-se ao seu meio social, com a prática 

corrente e continuada de guerras entre grupos sociais. 

Constatamos, através da observação das características dos povos que 

invadiram a Europa Ocidental no final do Império Romano, que a guerra na 

Europa é mais do que uma acção de definição social.  

A sociedade da Europa Ocidental tem as características que emergem da 

invasão do Império Romano pelos povos bárbaros (de cariz guerreiro na sua 

maioria), e que, uma vez na Europa têm dificuldade em interrelacionar-se.  

«Um senador Romano diz que foi vencido o senador 
  Roma 411 – Suevos, Saxões, Vândalos, Visigodos, Ostrogodos, 
Burgúndios, Alamanos, Francos, todos de raça germânica… São muitas 
as tribos bárbaras que invadem o Império Romano. Em Agosto deste 
ano o vândalo Alarico, com a sua cavalaria, cerca, conquista, mata, 
incendeia e durante três dias, saqueia Roma. Depois retira-se com a sua 
horda. É o que acontece sempre com os bárbaros. São nómadas são 
rurais. Não sabem o que fazer da conquista urbana. (…) Lutar e batalhar 
é disso que eles gostam…É o apelo do sangue derramado a que estão 
habituados desde sempre… 
(…) Deviam usar armas só para garantir a paz do povo. Mas só alguns o 
fazem. A maioria prefere desafiar e fazer guerra aos vizinhos.»41

 

O ambiente de acção bélico é por isso o ambiente de acção dominante na 

Europa a partir das invasões bárbaras, e ao longo dos tempos. Uma vez que 

uma matriz cultural destes povos é de barbárie, e a matriz cultural é um 

elemento determinante da acção destes grupos sociais, de longo prazo, que 

por isso dificilmente se altera. Como se pode constatar passados mil anos 

após a sua chegada. 

«Guerras e revoluções proporcionaram aos homens de diferentes 
regiões da Europa o mesmo destino que era oferecido pelos micróbios. 
No período compreendido entre meados do século XIV e o fim do século 

                                                           
41 Correia da Silva, Fernando (1997) p.239 
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XV, vastas regiões de França foram arrasadas no decurso da guerra dos 
cem anos (1337-1453). Na Catalunha, a guerra civil de 1462 – 1472 
acelerou um processo de decadência económica que se prolongou por 
cerca de um século. Na Inglaterra, a guerra das duas rosas (1455-1485), 
provocou larga miséria e ruína. Estes são apenas alguns dos horrores 
que se verificaram e somente os mais conhecidos; a lista completa dos 
conflitos gerais e locais seria longa demais para ser aqui apresentada – 
na Europa, a guerra era tão endémica como a peste.»42

 

Como os processos de resolução de necessidades, dominantes deste tipo de 

sociedade, se encontram dentro do meio bélico, este contexto social atribui 

uma importância predominante aos sinais nos objectos referentes à sua 

proveniência social (proveniência que pode determinar a vida ou morte do 

indivíduo). 

São sinais e objectos que advêm do contexto feudal (que emerge após as 

invasões bárbaras), e das necessidades inerentes ao funcionamento feudal. 

Como por exemplo: 

«Os cavaleiros prestavam homenagem - «hominium (latim), 
«homagium» (latinização do francês - «hommage») ou 
«mannschaft»(alemão), ou seja, reconheciam-se homens de um 
senhor, numa cerimónia cujo ritual compreendia um juramento livre, 
feito de joelhos, sem armas, de cabeça descoberta, com as mãos juntas 
entre as do senhor (immixtio manuun). 
Após esta cerimónia, que significava a prestação de vassalagem seguia-
se a investidura, que consistia na entrega simbólica do feudo pelo 
senhor ao vassalo (a entrega era efectuada através da colocação nas 
mãos do vassalo do ceptro ou do anel do senhor ou da entrega àquele 
de um símbolo do feudo, como um ramo de árvore ou de um pedaço de 
terra), a qual materializava o vínculo, simultaneamente de dependência 
e de protecção que se estabelecera entre ambos, para perdurar durante 
as suas vidas.»43   

 

Os objectos tinham por isso características que os relacionavam com a sua 

proveniência e com um simbolismo inerente ao tipo de relação com essa 

proveniência. 

Constatamos por isso que o enfoque do relacionamento humano com os 

objectos, neste tipo de sociedade é virado mais para a proveniência do 

objecto do que para as características técnicas do objecto em si.  

                                                           
42 Correia da Silva, Fernando (1997) p.240 
43 Ribeiro dos Santos, António Pedro (1993) p.88 
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Observamos que neste contexto os objectos determinam o estatuto social. 

São objectos de um contexto em que são escassos, e por isso a sua posse 

interage no funcionamento social. 

«Entre o povo comum, feliz era aquele que tinha um casaco decente 
para vestir nos dias santos. Os camponeses andavam sempre 
esfarrapados. Tudo isto levou a um processo de simbolização do nível 
social. Como costumava dizer Luís IX de França “ é absolutamente justo 
que um homem se vista de acordo com a sua posição”. Os nobres e os 
ricos eram notados pelo facto de poderem usar longas vestes. Por 
economia, o povo comum usava trajes que lhes davam pelos joelhos. 
Tendo o comprimento da veste adquirido valor simbólico, este foi 
institucionalizado. Em Paris, os médicos dividiam-se em dois grupos, os 
altamente especializados, que tinham o direito de usar longas túnicas, e 
os médicos-barbeiros das classes baixas, que não podiam usar uma 
túnica abaixo do joelho.»44

 

Os objectos deste tipo de sociedade são maioritariamente do 1º e 4º 

quadrantes, onde o objecto é parte integrante dos processos sociais. Neste 

caso com o significado do objecto a incidir na proveniência e definição social. 

Constatamos que este enfoque do relacionamento com os objectos, da 

sociedade pré-industrial, é decorrente da direcção de uma sociedade 

tradicional, ou seja uma sociedade virada para o passado das tradições e 

perpetuação dos mesmos processos e objectos ao longo dos tempos. E que 

se reflecte no relacionamento com os objectos, em que o enfoque do 

relacionamento está direccionado para o passado dos objectos, para os 

antecedentes sociais da proveniência do objecto. 

Constatamos por isso que nas sociedades pré-industriais o relacionamento 

humano com os objectos caracteriza-se por: 

− O enfoque do relacionamento com os objectos estar direccionado mais 

para a proveniência e o simbolismo da proveniência do objecto do que 

para o desempenho real do objecto.  

− Os objectos determinarem estatuto social 

 
 
 
 
                                                           
44 Cipolla, Carlos M. (1974) p.41 
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b) Sociedade industrial 
Na sociedade industrial a guerra, o ambiente bélico, mantêm-se, uma vez que 

a matriz guerreira dos povos bárbaros (germânicos), instalados na Europa 

ocidental, continua a perdurar.  

Observamos que a sociedade industrial caracteriza-se por ter organizado a 

actividade laboral de produção de objectos acabados. O enfoque da acção da 

sociedade industrial passa a ser também a produção industrial, e isso 

reflecte-se no relacionamento desta sociedade com os objectos.  

 

O relacionamento típico da sociedade pré-industrial não desaparece, na 

sociedade industrial, os objectos continuam a ser sinónimo de estatuto social, 

e a importância da proveniência do objecto continua a ser importante em 

termos sociais. No entanto observamos que há uma transferência da 

entidade feudal de proveniência, para a entidade industrial que produziu o 

objecto.  

Observamos as características deste relacionamento pré-industrial nas 

empresas que mostram e fazem questão de mostrar ostensivamente o seu 

logótipo nos seus objectos.  

Por exemplo as empresas de vestuário “Channel”, “Lacoste”, “Burberrys”; os 

automóveis que adoptam brasões como logótipo, como a “Ferrari”, a 

“Porsche”, a “Alfa Romeu”.  

Constatamos no entanto na sociedade industrial desenvolve um novo tipo de 

enfoque do relacionamento humano com os objectos, o enfoque nas 

características técnicas do objecto. Passa a existir também um enfoque no 

objecto em si, e não apenas na proveniência do objecto. 

Observarmos que a publicidade dos objectos da sociedade industrial (que 

ainda é grandemente a nossa), e que está presente entre nós, aludem às 

características de desempenho técnico dos objectos.  

Constatamos que não há muito tempo os automóveis traziam a cilindrada do 

motor e algumas característica técnicas, expressas no exterior do automóvel 

(normalmente na parte posterior do automóvel). Os electrodomésticos trazem 

nas suas embalagens, referencias às características técnicas, como a 

potencia, o consumo, e restantes características técnicas. Há por isso uma 
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preocupação e um enfoque mais incidente nas características técnicas dos 

objectos na sociedade industrial. 

 

Observamos que a sociedade industrial é uma sociedade virada para o 

futuro, é uma sociedade que funciona por projecto. O enfoque do 

relacionamento humano com os objectos nesta sociedade denota essa forma 

de estar virada para o futuro. E constatamos que os objectos nesta sociedade 

são acompanhados das suas características técnicas possíveis de serem 

utilizadas no futuro. No entanto sem grande preocupação se essas 

características vão ser ou não realmente usadas e utilizadas no presente.  

Se no início da sociedade industrial o conhecimento das características 

técnicas dos objectos era pertinente, uma vez que o nível tecnológico era 

baixo, e os objectos nem sempre desempenhavam as acções a que se 

propunham, na fase final da sociedade industrial, os objectos já não 

apresentam problemas a desempenhar as acções e tarefas que se propõe. 

Observamos no entanto que conjunto de características técnicas continuam 

presentes nos objectos, agora de forma tão vasta (devido à evolução técnica 

da capacidade dos objectos) que dificilmente o usuário ou utilizador tem 

capacidade de as compreender todas ou sequer usa-las ou utiliza-las. Como 

observamos nos manuais de uso dos telemóveis. 

Constatamos por isso que o apreço e a importância dada às características 

técnicas dos objectos (características usáveis ou não) estão presentes e são 

característicos do enforque do relacionamento humano com os objectos, que 

é típico da sociedade industrial.  

Observamos também que entre a miríade de funções reais conjuntamente 

com os possíveis upgrade de objectos como os telemóveis e computadores, 

existe um conjunto de funções mais vasto do que a capacidade de uso e 

utilização real do objecto. Mais ainda quando constatamos que o ciclo de vida 

útil destes objectos é cada vez menor.  

 

Constatamos que as características do enfoque do relacionamento do 

humano com os objectos nas sociedades industriais são: 
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− A Importância dada às características técnicas e ao desempenho técnico 

do objecto. 

− A valorização da proveniência industrial do objecto - importância dada à 

empresa que produziu o objecto. 

− Mais importância as características dos objectos, do que ao seu real uso 

ou utilização.  

Observamos que a sociedade industrial relaciona-se com os objectos da 

forma herdada da sociedade pré-industrial, ao que junta o novo tipo de 

relacionamento resultante de um contexto social em que há um 

desenvolvimento do ambiente de acção laboral industrial, com enfoque nas 

características técnicas dos objectos, e mais seu uso/utilização possíveis 

(num futuro) do que no seu uso/utilização real (no presente). 

 
c) Sociedade pós-industrial 

Observamos que no início da sociedade pós-industrial a disponibilização de 

produtos dinâmicos faz desenvolver um novo tipo de relacionamento humano 

com os objectos. Observamos que os clientes destes produtos não compram 

os objectos, apenas usam-nos e/ou utilizam-nos. Compram o serviço (produto 

dinâmico) que inclui a utilização ou uso de objectos sem os comprar. 

Esta realidade, do uso e utilização do objecto sem compra do objecto, desvia 

a responsabilidade pelo objecto do utilizador/usuário para o prestador do 

serviço que disponibiliza os objectos, e altera o enfoque do relacionamento 

humano com os objectos. 

Observamos que o relacionamento humano com os objectos, nesta 

sociedade é um relacionamento secundário à acção (uma vez que o 

relacionamento principal é com a acção comprada e disponibilizada pelos 

produtos dinâmicos). Este tipo de relacionamento (com o enfoque mais na 

acção do que nos objectos em si) não acontece da mesma forma nas 

sociedades precedentes, uma vez que o relacionamento humano com os 

objectos nas anteriores sociedades tem um enfoque nas características dos 

objectos que são independentes da acção (valores sociais dos objectos na 

sociedade pré-industrial; e características dos objectos independentemente 

do seu uso e utilização real, na sociedade industrial). 
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Por exemplo, no caso da actividade de rafting, constatamos que os clientes 

compram uma descida de rafting, que inclui o guia, o equipamento e até 

companheiros de viagem, no caso do cliente não ir já em grupo. 

O relacionamento dos clientes com os objectos do equipamento usado (fato, 

colete e remo) é um relacionamento secundário à acção que é comprada, 

observamos que não se levantam questões de gosto pessoal pelo fato usado, 

nem sobre características as técnicas dos remos e raft. 

Os clientes focam a sua atenção não nos objectos da acção, mas na acção. 

Uma vez que os objectos são de uso meramente casual, e a escolha das 

suas características são da responsabilidade da entidade prestadora do 

serviço (do produto dinâmico).  

 

Observamos que nos produtos dinâmicos das actividades de lazer, o enfoque 

do relacionamento humano com os objectos está direccionado não para as 

características dos objectos, mas para o activar (através dos produtos 

dinâmicos) das características dos utilizadores/usuários. Observamos que 

nos produtos dinâmicos os objectos estão em segundo plano.  

Observamos que os objectos da actividade de rafting (fato, colete, raft e 

remo) têm elementos identificadores não da actividade industrial que os 

produziu, mas elementos identificadores da empresa de serviços que 

disponibiliza o produto dinâmico). 

Constatamos que o relacionamento humano com os objectos, nos produtos 

dinâmicos, é um relacionamento em segundo plano. É um relacionamento 

função do serviço, da experiência, e não da posse do objecto em si, uma vez 

que o relacionamento principal é feito com a actividade que inclui os objectos 

e não com os objectos em si de forma individual. É um relacionamento 

incluído numa actividade, e por isso integrado dentro da actividade.  

Observamos que no início da sociedade pós-industrial o enfoque do 

relacionamento humano com os objectos está direccionado para as 

características do contexto da acção, e não tanto nas características dos 

objectos e ou do proprietário do objecto.  

Observamos nos objectos, que são vendidos avulso, existe a preocupação 

nos elementos onde os objecto estão integrados e/ou associados. São 
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elementos como o ideal, o conceito, a imagem ou a mensagem do cliente aos 

quais o objecto responde e faz parte.  

 

Observamos elementos do contexto de acção aos quais os objectos 

aparecem associados, os objectos que respondem ao ideal de ecologia, ao 

conceito de “amigo do ambiente”, à imagem de aventura (que as empresas 

como a “Coronel Tapioca” vende através dos objectos que são definidos em 

função dessa imagem); a mensagem económica dos objectos do denominado 

“comércio justo”. 

Constatamos por isso que o enfoque do relacionamento humano com os 

objectos na sociedade pós-industrial está virado para o exterior do objecto 

(acção e contexto da acção) e não para o objecto em si. É um enfoque que 

está direccionado para as acções, os valores, e as imagens características 

dos contextos de acção onde fazem parte os objectos, e não directamente 

para os objectos. 

 
6.5.1 Síntese do ponto 6.5 
 
Constatamos que o enfoque do relacionamento humano com os objectos é 

distinto nos três tipos de sociedade. E os diferentes enfoques são: 

− Nos elementos anteriores ao objecto, na proveniência do objecto, na 

sociedade pré-industrial. 

− No objecto, nas características técnicas inerente ao objecto, na 

sociedade industrial 

− No exterior do objecto, no contexto de acção do objecto. está 

associado (na acção com o objecto, no ideal, no conceito, na imagem 

ou na mensagem do qual o objecto faz parte).  

Observamos o enfoque na proveniência do objecto e no seu uso”trans- 

geracional”45 , típico da sociedade pré-industrial: 

 

                                                           
45 O termo “transgeracional” refere-se ao uso/utilização de objectos por varias gerações, por 
exemplo as jóias de família. Este termo é abordado com mais detalhe no ponto 6.6.3 Tempo de 
uso dos objectos desta tese. 
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Figura 8 

 
 

 

Constatamos o enfoque do relacionamento está na proveniência do objecto (a 

marca Patek Philippe em destaque) e no uso/utilização “transgeracional” do 

objecto, do que nas características técnicas ou de uso real do objecto. 
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Observamos o enfoque nas características do objecto, típico da sociedade 

industrial: 

Figura 9 

 
Constatamos o enfoque nas características técnicas do objecto, mais do que 

no seu real uso, está presente e é típico do enfoque do relacionamento 

humano com os objectos na sociedade industrial. O serviço (garantia de 1 ano) 

aparece como mais uma característica inerente ao objecto. A marca do 

produtor do objecto aparece em segundo plano (acer – no monitor do portátil) e 

a referencia (travelMate 6000). As características técnicas dos objectos têm 

uma predominância em relação a todo o resto (a proveniência social, uso real 

do objecto). A compreensão e das descrições técnicas do objecto obrigam a 

um conhecimento do funcionamento técnico do objecto.  
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Observamos o enfoque nas características provocadas ao cliente pelos 

produtos dinâmicos da sociedade pós-industrial: 

 

Figura 10 

 Salto Tandem - 1 pessoa 

coragem...salte! É inesquecível!

  
 
 
 
 
 
 
 
                        
 

 

 

 

 
  

 

Embora se observe o uso de um conjunto de objectos pelo utilizador do serviço 

(capacete, óculos, facto, arnês – além do avião) não há qualquer alusão aos 

objectos.  

 

Constamos por isso o enforque do relacionamento está na experiência, na 

acção que é vendida ao cliente, e nas características não dos objectos que 

usa, mas nas características a produzir nas pessoas (coragem, inesquecível). 

 

Observamos que com o desenvolvimento de uma nova sociedade, existem 

diferentes formas de relacionamento com os objectos. Desde os 

relacionamentos herdados das sociedades anteriores, aos relacionamentos 

criados com os novos contextos sociais. 

 

Observamos que na sociedade pré-industrial os objectos têm um valor que os 

transcende e é anterior a eles - o valor e a importância da sua proveniência 
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social. Têm por isso uma importância superior à sua realidade física, devido 

aos diferentes simbolismos a que estão associados. A importância foca-se 

mais na parte social de proveniência do objecto do que na realidade física do 

desempenho do objecto. 

 

Na sociedade industrial os objectos são o centro da acção, a acção circula em 

torno da produção, e no possível uso e utilização de objectos. A importância 

dada aos objectos passa a focar-se mais nas características do objecto em si. 

O enfoque deste relacionamento direcciona-se mais para as características de 

acção possíveis com os objectos, do que nas acções reais dos objectos. 

 

Com a abundância de objectos, a sociedade pós-industrial inicia o patamar de 

oferta seguinte, o patamar da disponibilização de produtos dinâmicos (de onde 

fazem parte as acções com os objectos). O enfoque, deste novo tipo de 

relacionamento humano com os objectos, está direccionado para o contexto de 

onde o objecto faz parte, desde a acção dos objectos, aos ideais, conceitos, 

imagens e mensagens inerentes aos processos de onde os objectos fazem 

parte.  

 

Constatamos que a importância dos objectos, nas diferentes sociedades, desce 

desde a importância da sua proveniência, à importância das suas 

características, e caminha para a elementaridade de ferramentas de acção 

cada vez mais anónimas dentro dos processos de acção humana no meio.  

 
6.6 Design dos objectos 
 
Em função do tipo e das características das deferentes sociedades o design é 

também diferente e responde a requisitos diferentes nas diferentes sociedades. 

 
6.6.1 Responsabilidade do design  
 

Observamos que a responsabilidade do design dos objectos altera-se nas 

diferentes sociedades.    
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Nas sociedades pré-industriais existe um design definido culturalmente através 

das tradições. Observamos um design que é propriedade de uma cultura e que 

se observa nos objectos etnográficos. O funcionamento por tradição determina 

a repetição do design dos objectos ao longo dos tempos. A definição e 

aperfeiçoamento do design desses objectos é resultado do contributo anónimo 

de elementos de uma cultura ao longo do tempo. 

Como a produção dos objectos é organizada pelo cliente final e sob a 

responsabilidade do cliente final, o design dos objectos que são encomendados 

(objectos dos elementos da nobreza e clero) responde às características dos 

clientes que encomendam os objectos. 

 

Nas sociedades industriais a disponibilização de objectos acabados no 

mercado, imputa à produção a definição dos objectos. Esta mutação faz com a 

actividade de projecto de objectos tenha uma dinâmica diferente a partir da 

sociedade industrial. O design a partir da sociedade industrial passou de design 

requerido ou tradicional, para passar a ser um design proposto pela entidade 

industrial produtora dos objectos, e responsável pela sua disponibilização nos 

mercados. O design industrial responde por isso às características da produção 

industrial que o encomenda e propõe os objectos ao mercado. 

 

Na sociedade pós-industrial o design passa a estar relacionado com o serviço 

(com os produtos dinâmicos). É um design que ultrapassa a esfera restrita do 

objecto vendido avulso, e passa a ser definido não em relação a valores 

intrínsecos ao objecto (como as restrições da produção industrial, e a 

distribuição do objecto nos mercados) e passa a ser em função a valores 

extrínsecos (o contexto de acção e os objectivo da acção que contêm os 

objecto). 

 

 

 

 

 

 

132 



 

6.6.2 Ciclo de obsolescência  
 
Observamos que nas sociedades pré-industriais a escassez de objectos 

(decorrente da produção não organizada e sistematizada de objectos), e eterno 

retorno das tradições, fazia com que não existisse a obsolescência do 

uso/utilização dos objectos. Os objectos eram sempre válidos, porque os 

processos mantinham-se iguais ao longo dos tempos.  

A substituição dos objectos fazia-se por ruptura física do objecto, quando não 

podia ser mais concertado, e a substituição do objecto fazia-se por um objecto 

igual ao precedente. Por isso nas sociedades tradicionais, o design de um 

objecto é valido enquanto a tradição de uso/utilização desse objecto for valida.  

Constatamos por isso que o design dos objectos tem uma validade muito 

longa, e o tempo de uso/utilização do design do objecto é igual ao tempo de 

uso/utilização do objecto. O design de um objecto não padecia de 

obsolescência nesta sociedade, à excepção dos objectos dos processos 

relacionados com as classes sociais dominantes, (objectos religiosos e do 

ambientes de acção bélica).  

 

Nas sociedades industriais o tempo de uso/utilização do objecto não é igual ao 

tempo de validação do design do objecto. Uma vez que os objectos embora 

preservem o seu desempenho físico são considerados como velhos ou antigos, 

a partir do momento que aparecem objectos novos a desempenharem as 

mesmas funções. E à medida que os processos de acção são alterados em 

função das evoluções técnicas, além dos novos processos de resolução de 

necessidades, que criam a noção de obsolescência nos processos 

precedentes.  

 

Esta dinâmica, de evolução técnica, é decorrente de uma sociedade produtora 

de objectos em paralelo, concorrentes entre si.  

Observamos que quando a concorrência entre produtores industriais evoluiu, 

passaram a existir actualizações do design dos objectos em função do que é 

disponibilizado no mercado e não em função do desempenho real do objecto.   
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Constatamos por isso que a noção de obsolescência não é apenas relativa ao 

desempenho do objecto, mas sim relativa às características dos objectos 

propostos nos mercados. 

Observamos que há medida que o desenvolvimento tecnológico avançou na 

sociedade industrial, o ritmo de obsolescência dos objectos e do seu design 

aumentou também, até ao ponto onde objectos tecnológicos, como os 

computadores e telemóveis, têm ciclos de vida que não ultrapassam os dois 

anos, a partir dos quais tornam-se progressivamente obsoletos.  

Nestes casos são obsoletos não apenas pelas características dos concorrentes 

no mercado, mas também devido ao ritmo de evolução dos processos a que 

estão associados e de onde fazem parte. 

 

Por exemplo, observamos que um computador pessoal do final da década de 

1990 já não tem características técnicas para ser ligado aos equipamentos 

periféricos (impressoras, scaners) actuais, por alteração da tecnologia de 

comunicação entre computadores e periféricos, tanto ao nível de hardware 

como software. Constatamos por isso a obsolescência dos objectos por 

obsolescência do processo a que os objectos fazem parte. Não só em termos 

físicos, como também em termos de design. 

 

A redução do ciclo de vida útil dos objectos para ciclos tão curtos, faz redefinir 

a sua características económicas. Se na sociedade pré-industrial os objectos 

ganhavam valor social pela antiguidade, porque passam a ser relativos a 

heranças familiares e conotados com o valor dos seus proprietários ancestrais, 

no início da sociedade pós-industrial esse relacionamento inverteu-se, uma vez 

que os objectos perdem valor económico à medida que se afastam da 

contemporaneidade. Observamos que no início da sociedade pós-industrial os 

objectos perdem valor à medida que se afastam do presente, e deixam de ser 

actuais. 

 

Se na sociedade industrial os objectos inflacionavam os preços ao longo do 

tempo, actualmente observamos o inverso. Devido ao ritmo de mutação 
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tecnológica os objectos são mais caros no início e depois deflacionam em 

função da distância ao presente. 

Observamos que o rimo de mutação tecnológica elevado torna o inviável o 

projecto a longo prazo de objectos, uma vez que não é possível a previsão da 

tecnologia presente no prazo superior a três anos, para este tipo de objectos 

(computadores, telemóveis, motociclos de desporto). 

   

Observamos que a sociedade industrial, virada para o futuro, perde a sua 

capacidade de projectar o futuro devido ao ritmo elevado de mutação que 

alcança, que torna inviável a capacidade de projectar a longo prazo. 

Constatamos por isso que a sociedade industrial dá origem a um tipo de 

sociedade cada vez mais virada para o presente e futuro próximo.   

 

Observamos que o ritmo elevado de obsolescência dos objectos faz com que o 

uso/utilização real dos objectos seja cada vez menor na proporção quase 

directa com a capacidade de desenvolvimento dos objectos. Constatamos por 

isso o paradoxo dos objectos serem usados/utilizados cada vez menos à 

medida que são tecnicamente melhores. Uma característica que é resultado do 

contexto de opulência de objectos, onde os objectos deixam de ter importância 

independentemente das suas características técnicas. 

 
6.6.3 Tempo de uso/utilização dos objectos 
 

Observamos que nas sociedades pré-industriais os objectos eram 

usados/utilizados indefinidamente. Como não havia obsolescência de 

processos (os ciclos de vigência dos processos eram muito longos) e como os 

objectos eram constantemente consertados, podiam ser usados/utilizados por 

várias gerações. Os objectos eram por isso “transgeracionais”, eram 

usados/utilizados por diferentes gerações.  

Observamos este tempo de uso/utilização nos objectos como os relógios que 

passavam de pais para filhos, as jóias, as casas, as igrejas, e um conjunto de 

objectos relacionados com as tradições familiares e/ou sociais, e que foram 

usados/utilizados por diferentes gerações de pessoas.  
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Nas sociedades industriais, com a existência de ciclos de obsolescência 

médios e curtos, observamos que os objectos são usados/utilizados em 

períodos de tempo cada vez mais reduzidos. A posse de objectos vai deixando 

de ser familiar (os mesmos objectos (vestuário, ferramentas…) para 

uso/utilização de vários elementos da mesma família ou grupo social), para se 

torna individual. Observamos que os objectos deixam de ser transgeracionais 

para seres as pessoas a passarem por vários objectos. Constatamos que na 

sociedade industrial as pessoas passam a usar/utilizar vários objectos que 

desempenham funções similares ao longo da sua vida.  

 

Por exemplo no final da sociedade industrial observa-se que é normal as 

pessoas mudarem de relógio ao longo da vida, tal como as jóias, de casa. As 

pessoas passaram por isso a ter vários objectos diferentes para as mesmas 

funções, ao longo da vida. 

 

Observamos que nas sociedades pós-industriais, com a oferta de produtos 

estáticos, o uso/utilização dos objectos é esporádico. O uso/utilização dos 

objectos das actividades que são compradas (como a actividade de esquiar, o 

rafting, o carting e dos restantes objectos do forfait das actividades de turismo) 

está restrito ao tempo de vigência do contrato de serviço. Constatamos por isso 

que o período de uso/utilização dos objectos diminui ainda mais, na sociedade 

pós-industrial, e passa a ser esporádico. O tempo de uso/utilização é mais 

reduzido porque o ser humano usa/utiliza cada vez mais objectos no seu 

quotidiano. 

 

Observamos a este respeito (o conceito de uso real restrito), o conceito  

vigente na a empresa “Zara”, que aposta na disponibilização de objectos de 

vestuário que não duram mais de uma estação. 

Constatamos por isso que quanto mais objectos estão disponíveis aos 

elementos de uma sociedade, menos importância as pessoas lhes dão, e 

menos tempo os usam/utilizam. De forma indicativa temos: 
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Diagrama 28 
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Observamos assim a pertinência de no projecto dos objectos se ter em conta o 

tempo de uso/utilização que os usuários/utilizadores vão realmente despender 

com esse objecto. E a importância inerente ao tempo de acção com os 

objectos. 

 

6.6.4 Tipo de design: Elementos de integração nos objectos 
 

Observamos que em função do grau de complexidade das sociedades existem 

diferentes patamares de integração dos objectos, e consequentemente o 

design dos objectos, que integra diferentes factores e elementos nos objectos. 

Constatamos por isso diferentes níveis de integração de características nos 

objectos nas diferentes sociedades: 

a) Sociedade pré-industrial 

b) Sociedade industrial 

c) Sociedade pós industrial 

 

a) Sociedade pré-industrial 
Observamos um design que integra nos objectos apenas as características 

do usuário/utilizador e da acção deste no habitat físico e social. 
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Por exemplo o design de alfaias agrícolas, de navios, de armas, jóias era um 

design que adaptava essencialmente o objecto às características do 

usuário/utilizador, e da sua acção ao meio físico e/ou social. De forma 

esquemática temos: 

Diagrama 29 

Elementos integrados no design de um objecto pré-industrial 
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b) Sociedades industriais 

Observamos que nas sociedades industriais, com a produção industrial, 

desenvolveu-se um design que integra nos objectos características relativas à 

sua produção industrial. Ou seja, integra nos objectos características 

provenientes da sua integração com outros objectos (da produção industrial).  

 

Constatamos por isso que o design da sociedade industrial não integra nos 

objectos apenas as características da acção do utilizador/usuário no meio 

físico e social, integra também as características dos objectos da produção 

industrial.  

O design industrial é por isso um design que se caracteriza por integrar os 

objectos com as características da produção industrial.  

De forma esquemática temos: 

 

Diagrama 30 

Elementos integrados no design de um objecto industrial 
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c) Sociedades pós-industriais 
 Observamos que no início da sociedade pós-industrial, o design integra não 

só os objectos com outros objectos (da produção industrial), mas também 

com o contexto da actividade humana com o objecto, uma vez que os 

produtos dinâmicos organizam e vendem a acção com os objectos . 

O design de uma sociedade de serviços integrará nos objectos as 

características e objectivos dos serviços, e dos conceitos inerentes a acção 

do serviço. Nos produtos dinâmicos a acção contem um conjunto de objectos 

que necessitam de estar interligados. De forma esquemática temos:  

 

Diagrama 31 

Elementos integrados no design de produtos dinâmicos da sociedade 
pós-industrial 
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Constatamos por isso que o design de uma sociedade é relativo às 

características das sociedades. Desde o nível de organização da sociedade, ao 

tipo de produtos que disponibiliza nos mercados (objectos encomendados, 

objectos disponíveis avulso e produtos dinâmicos – objectos integrados nas 

acções), aos meios (social, laboral, bélico, de lazer) que a sociedade possui. 

De forma esquemática temos: 
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Diagrama 32 

Abrangência dos elementos integrados no design dos objectos 
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Observamos que à medida que o nível organizacional de uma sociedade 

aumenta, o tipo de produtos disponíveis nos mercados são mais complexos, e 

são referentes a patamares de acção cada vez mais abrangentes (desde os as 

características da acção do usuário/utilizador no meio (pré-industrial), às do 

usuário/utilizador e as características da produção dos objectos (industrial) às 

características dos anteriores patamares e ainda dos contextos de acção de 

onde os objectos vão agir (pós-industrial). Observamos assim que o design de 

objectos abrange um leque cada vez mais alargado de características 

referentes aos objectos (desde as características do cliente individual, às 

características da produção de objectos, às características das acções 

disponibilizadas com os objectos).  

 

6.6.5 Mosaico de uso/utilização de objectos 
 
Observamos que o número de objectos que um elemento de uma sociedade 

tem presentes na sua acção (diária, anual, existencial) varia nas diferentes 

sociedades.  

Por exemplo num dia da vida de uma pessoa hoje, notamos que ela usa um 

conjunto alargado de peças de vestuário, que são:  
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− O vestuário de dormir,  

− O vestuário de uso no meio laboral,  

− O vestuário de uso no meio de lazer desportivo (no final do trabalho) 

− O vestuário de uso no meio de lazer social (vida nocturna).  

Se essa mesma pessoa praticar vários desportos o número de peças de 

vestuário aumenta, tal como aumenta em função das diferentes actividades 

sociais formais e ou informais.  

Constatamos assim que um elemento de uma sociedade pós-industrial tem um 

mosaico de uso (conjunto de objectos) de vestuário, muito diferente de um 

elemento da sociedade pré-industrial, que possuía apenas uma peça de roupa. 

Diagrama 33 

Mosaico do uso diário de objectos de vestuário 
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Observamos assim que à medida que a sociedade evolui o mosaico de uso de 

objectos é cada vez mais preenchido e rico em diversidade de objectos. 

O que determina a cada vez menor importância que cada objecto tem na vida 

de uma pessoa, uma vez que o uso real de cada objecto é cada vez menor.  

 
6.7 Quadrantes característicos dos objectos nas diferentes sociedades 
 
Observamos que cada sociedade relaciona-se com um leque de objectos 

diferente. Notamos que o leque de objectos de uma sociedade é relativo aos 

processos de resolução de necessidades existentes nessa sociedade, e 

relativo à quantidade de objectos presentes nesses processos. 
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a) Sociedade pré-industrial 
Observamos que nas sociedades pré-industriais os objectos estão pouco 

disseminados pelas actividades dos seres humanos, devido a uma relação 

acção humana/acção de objectos muito desfavorável ao uso/utilização de 

objectos. Os objectos eram escassos e relativos mais às classes altas, do 

que às classes laborais. Os objectos como eram escassos adquiriam 

conotações sociais, eram por isso do 1º e 4º quadrantes, não havia 

obsolescência de objectos (3ºQuadrante). De forma esquemática temos: 

Diagrama 34 

Quadrantes característicos dos objectos da Sociedade Pré-Industrial 
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A figura (o rectângulo) relativo aos objectos, deve as suas dimensões à 

escassez de objectos desta sociedade.  

Como é uma sociedade de carência de objectos, a sua posse interfere com o 

funcionamento social, mesmo os objectos de labor. Observamos que não há 

objectos do 2º quadrante, porque os objectos alem de serem de uso directo (os 

usuários serviam de força motriz e gestão da acção do objecto), estavam 

sempre inter relacionados com as pessoas e adquiriam repercussões no meio 

social.  
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b) Sociedade industrial 
Observamos que a sociedade industrial dirigiu a sua acção para a produção 

intensiva de objectos. De objectos que são maioritariamente de acção no 

meio físico (maquinas e ferramentas de acção no meio físico). Constatamos 

assim que esta sociedade desenvolveu primordialmente os objectos do 2º 

quadrante, e posteriormente devido ao ritmo de obsolescência desenvolveu 

objectos do 3º quadrante. De forma esquemática temos:                    

Diagrama 35 

Quadrantes característicos dos objectos da Sociedade Industrial 
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É a partir da prática industrial e do desenvolvimento tecnológico, que se dá a 

disponibilização de objectos em quantidade suficiente, e autónomos, para se 

desenvolver um relacionamento restrito do uso/utilização de objectos, sem 

interligações ou conotações sociais (objectos do 2º quadrante).  

O desenvolvimento tecnológico e a formação de sociedades industriais 

introduziram um conjunto exponencial de objectos tecnológicos (objectos do 

2º quadrante), onde apareceram com muito mais frequência os objectos que 

não tem qualquer ligação directa com os seres humanos (objectos de 

utilização), como as peças de engenhos e engenhos dentro de engenhos, 

distantes da interligação directa com os utilizadores da sua acção.  
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Notamos que este tipo de relacionamento com os objectos (objectos de 

utilização do 4º octante), comum nas sociedades industriais, era quase 

inexistente nas sociedades pré-industriais, uma vez que não existiam 

mecanismos tão elaborados, e a interligação com as ferramentas 

rudimentares caracterizava-se pela ligação directa e pessoal com o usuário 

(uma vez que era o usuário que dava tracção e comando do objecto). 

 

Verificamos que os ritmos de inovação tecnológica deram origem à 

obsolescência cada vez mais precoce dos objectos, o que faz aumentar 

igualmente o número de objectos do 3ºquadrante (objectos obsoletos por 

inexistência dos processos dos quais fazem parte). 

 

Constatamos por isso que nas sociedades industriais existiu uma explosão 

dos objectos do segundo e terceiro quadrantes.  

 

c) Sociedade pós-industrial 
Observamos, sobre a capacidade de disponibilização de objectos, o exemplo 

das empresas de vestuário do grupo “Zara”, cujo modelo de acção assenta 

em preços que permitem ao cliente o uso de inúmeras peças de vestuário, ao 

invés do modelo industrial onde o modelo de acção assentava no uso 

continuado do mesmo objecto ao longo dos anos. 

Constatamos assim a passagem de um modelo que assentava na qualidade 

técnica (física) dos objectos (típico da sociedade industrial e presente no 

modelo de negócio da empresa “Lacoste” onde os objectos são sempre 

iguais ao longo dos anos), para um modelo que assenta na qualidade social 

do usuário (típico de um modelo que assenta no uso real dos objectos (uma 

estação) e na actualização social (fenómeno de moda) dos objectos ao longo 

das estações).  

 

Notamos assim que a sociedade pós-industrial aparece num contexto onde 

começa a haver opulência de objectos. Os objectos são progressivamente 

mais baratos, à medida que são usados/utilizados cada vez menos tempo e 

144 



 

em mais acções humanas. Existe por isso um alargar a todos os quadrantes 

de acção humanas. De forma esquemática temos: 

Diagrama 36 

Quadrantes característicos dos objectos da Sociedade Pós-Industrial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
    

Meio físico 
2º Quadrante 1º Quadrante 

Meio social 

 
3º Quadrante 4º Quadrante  

 
 
 

     Objectos da sociedade pré-industrial 
 
 
 
6. 8 Ambientes de acção dos objectos nas diferentes sociedades 
 
Observamos que as sociedades desenvolveram e organizaram de forma 

desigual os diferentes ambientes de acção: social, laboral, bélico, e de lazer. 

 
a) Sociedade pré-industrial 

Observamos que a sociedade pré-industrial era essencialmente uma 

sociedade bélica e laboral. É uma sociedade que se tentou adaptar (em 

termos latos) ao seu habitat social externo (interligação entre 

tribos/principados/países) mais do que ao seu habitat físico. Uma adaptação 

que se caracterizou pelas guerras frequentes entre grupos sociais, durante 

séculos, e por um modelo social assente no poder e posse de terras 

(conjuntamente com as pessoas).  
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Diagrama 37 

Ambientes de acção da sociedade pré-industrial 
 
 

Atitude laboral 

Atitude social 

Ambiente bélico Ambiente de lazer 

Ambiente privado Ambiente laboral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
b) Sociedade industrial 

Observamos que a sociedade industrial desenvolveu primordialmente o 

ambiente de acção laboral fabril. A industrialização organizou o ambiente de 

acção laboral, e a (inicialmente baixa) capacidade de produção de objectos 

determinou a predominância do meio laboral na vida dos elementos desta 

sociedade.  

Observamos que a reestruturação social inerente à organização desta 

sociedade determinou o desenvolvimento dos ambientes de acção bélico e 

social. Nomeadamente as revoluções sociais decorrentes da organização da 

sociedade industrial ser diferente da organização pré-industrial 

agrícola/bélica, e das guerras daí advindas.  

 Constatamos por isso que os ambientes de acção mais desenvolvidos pela 

sociedade industrial são o ambiente de acção laboral e bélico. 

De forma esquemática temos: 
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Diagrama 38 

Ambientes de acção da sociedade industrial  
 

Atitude laboral 
 

 

 
Ambiente laboral Ambiente privado 

 

 Atitude social 
 

 
Ambiente bélico Ambiente de lazer  

 

 
 
 

As férias, na fase avançada da sociedade industrial, aparecem de forma 

organizada e regular. Esta organização do tempo de lazer sustenta e dá origem 

ao aparecimento da actividade de turismo, como uma actividade económica 

regular.  

 

c) Sociedade pós-industrial 
Observamos que esta sociedade desenvolve, mais do que as precedentes, o 

ambiente de acção de lazer. 

«O turismo é a maior actividade económica do planeta, ao conseguir 
representar 10 por cento do produto interno bruto mundial. Segundo 
dados oficiais, um em cada nove empregos existentes deve-se ao 
turismo, o que, compreensivelmente, conduz a que nos mais díspares 
pontos do globo, comecem a apontar para este mercado as armas com 
que pretendem conquistar, ou consolidar, o seu crescimento económico. 
Uma verdade tanto para países do primeiro mundo como para os 
subdesenvolvidos.»46

 
Constatamos assim que o ambiente de lazer é o ambiente que emerge, com 

maior velocidade, nesta fase de transição da sociedade industrial para a 

sociedade pós-industrial. Como o ambiente de lazer está inter relacionado 
                                                           
46 Pinto, Luísa (4/12/2004) 
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com o ambiente de acção privado, assistimos ao desenvolvimento destes 

dois ambientes de acção (lazer e privado) no início da sociedade pós-

industrial.  

Em termos esquemáticos temos: 

Diagrama 39 

Ambientes de acção no início do século XXI 
 

Atitude laboral 

Atitude social 

Ambiente bélico Ambiente de lazer 

Ambiente privado Ambiente laboral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
6.9 Quadros das características dos contextos do relacionamento 
humano com os objectos  

 

Consideramos pertinente caracterizar não só o relacionamento humano com 

os objectos, mas também os contextos de acção que lhe dão origem, uma 

vez que as características do relacionamento humano com os objectos são 

decorrentes das características de funcionamento dos contextos humanos no 

meio. Dividimos os quadros por: 

a) Características sociais 

b) Características económicas 

c) Características do design 
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a) Quadro das características sociais 
Tabela 4 

Quadro das características sociais nos diferentes tipos de sociedade 
Sociedade Pré-industrial Industrial Pós-industrial 

Tipo de 
sociedade 

Princípios  
(direitos senhoriais)

Meios 
(poder industrial) 

Fins 

Direcção da 
acção 

Passado 
(tradições) 

Futuro 
(projecto) 

Presente 
(curto prazo) 

Ciclo Ciclo fechado 
(retorno à tradição)

Ciclo semi aberto 
(obsolescência a médio 
prazo – evolução cíclica) 

Ciclo aberto, obsolescência a 
curto prazo, evolução 

continua 
Grau de 

organização 
Organização social Organização da 

produção 
Organização da utilização 

Tipo de 
sociedade 

De subsistência 
física  

De carência de 
equipamentos  

De carência de vivência 
positiva 

Actividade 
dominante 

De extracção De produção De organização 

Estrutura 
social 

Feudal / Monarca Monarca/ democrática  

Ambiente 
predominante 

Bélico Laboral 
 

De lazer 

 
 
b) Quadro das características económicas 

Tabela 5 

Quadro das características económicas nos diferentes tipos de sociedade 
Economia Pré-industrial Industrial Pós-industrial Conclusão 
Relação  

acção humana/ 
acção objecto 

Acção humana 
muito mais barata 
que a acção com 

objectos 

Acção humana 
mais barata do que 

a acção dos 
objectos 

Acção humana 
mais cara do que a 
acção dos objectos 

Acção humana
cada vez mais
cara que a acção
dos objectos  

Carências 
dominantes 

Carência de 
alimentos 

Carência de 
ferramentas 

Carência de 
vivências 

Da resolução da 
alimentação à 
resolução da 

vivência 
Necessidades 
características 

Alimentação Equipamentos Acções  

Base 
económica 

Transacção / saque 
de propriedades  

Transacção de 
objectos 

Prestação de 
serviços 

 

Produtos nos 
mercados 

Materiais e partes 
de objectos 

Materiais e objectos 
acabados 

Serviços 
(objectos e acções) 

Aumento da 
abrangência dos 

produtos 
 

Tarefa do 
cliente final 

 

Comprar as 
matérias-primas 

fazer as 
ferramentas e 

elaborar a solução 

Comprar as 
matérias-primas 
e as ferramentas 

e elaborar a 
solução 

Comprar a 
solução 

O mercado está 
cada vez mais 

próximo da 
resolução das 
necessidades 

Lógica 
económica 

 

Serviços sem 
objectos 

Serviços 
subordinados aos 

objectos 

Objectos 
subordinados ao 
serviço vendido 
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c) Quadro das características do design 
Tabela 6 

Quadro das características do design nos diferentes tipos de sociedade 
Design Pré-industrial Industrial Pós-industrial Conclusão 
Tipo de 

posse dos 
objectos 

Posse colectiva 
restrita (grupo, 

família) 

Posse individual Posse 
esporádica  

Períodos de acção dos 
objectos cada vez mais 

menores 
Importância 
dos objectos 

Elevada Média  Baixa Valor social dos objectos 
em queda contínua 

Enfoque dos 
objectos 

parte social do 
objecto  

desempenho 
técnico do objecto

desempenho do 
utilizador 

Enfoque mais distante das 
características do objecto 

Enfoque do 
relacionam. 

origem social 
do proprietário 

No desempenho 
físico do objecto

desempenho 
da utilização 

Da propriedade à 
utilização sem propriedade 

Propriedade 
do design 

de uma cultura 
(tradição) 

de uma empresa
(industrial) 

de um conceito 
de acção 

Do design etnográfico ao 
design da acção 

Produção 
do design 

produzido por 
uma cultura 

(grupo social) 

Equipa de 
projecto industrial

Equipa de 
projecto de 

serviços 

Da produção anónima à 
produção especializada 

Tipo de 
design 

De integração 
dos objectos na 

acção do 
usuário no meio 

Integração de 
objectos com a 
acção industrial 

(produção) 

Integração dos 
objectos com a 

acção dos 
serviços 

Da adaptação ao meio, à 
adaptação à produção 

industrial, à adaptação à 
acção vendida 

Quadrantes 
típicos 

1º e 4º   2º e 3º 1º,2º,3º,4º Os objectos alargam-se a 
todos os quadrantes 

Validade 
do design 

Eterna (design 
de culturas 
tradicionais) 

Vitalícia (ciclo de 
obsolescência 

largo) 

Esporádico (ciclo 
de obsolescência 

curto) 

Diminuição do tempo de 
acção com os objectos 

Determinante 
do design 

Cultura /cliente 
final 

Produção 
Industrial 

Acção do 
serviço 

O design é decorrente da 
entidade que o encomenda

exigência 
com os 
objectos 

Baixa Média/Baixa Média /Alta grau de exigência sobe me 
função inversa ao valor 

económico 
formalidade 
dos objectos 

Alta 
(Objectos 
formais) 

Média/ Alta 
(objectos 

tecnológicos) 

Baixa 
(objectos 
informais) 

A formalidade dos 
objectos decrescente  

Mosaico do 
usuário/utili

zador 
 

Mosaico 
monocolor 

(muito poucos 
objectos, 

actividades 
únicas) Não há 
distinção entre 

actividade 
laboral e outra. 

Mosaico pouco 
rico (poucos 
objectos – 

objectos caros) 
Início da 

diferenciação 
trabalho/férias 

Mosaico rico 
(objectos 

abundantes e 
organizados em 

soluções) 
disponibilização 
no mercado de 

actividades 
organizadas 

A organização da 
utilização permite a 

acção com os objectos 
sem os adquirir, o que 

permite uma maior acção 
com os objectos. 

 

6.10 Síntese do ponto 6 
 

Observamos que o ser humano integra as novas formas comportamentais com 

as precedentes, o que leva à existência de relacionamentos humanos com os 

objectos, em paralelo numa mesma pessoa e sociedade. 
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Observamos que relacionamento humano com os objectos, no início do século 

XXI, é composto pelo conjunto de relacionamentos desenvolvidos nas 

sociedades precedentes (pré-industrial e industrial), conjuntamente com 

relacionamento que passa a ser desenvolvido no início da sociedade pós-

industrial. Constatamos por isso a necessidade de analisar as características 

dos contextos que dão origem aos relacionamentos humano com os objectos, 

que são os contextos das sociedades: 

1. Sociedade pré-industrial 

2. Sociedade industrial 

3. Sociedade pós-industrial 

 
6.10.1 Sociedade pré-industrial 
 

a) Mercados  
Observamos que na sociedade pré-industrial os mercados não 

disponibilizavam objectos acabados, apenas matérias-primas e partes de 

objectos. Nesta sociedade os objectos eram escassos, e não havia a 

organização da produção dos objectos por parte do mercado. O core 

business da economia pré-industrial é por isso a transacção de matérias-

primas e partes de objectos. 

 
b) Tipo de design  

Como os objectos acabados não eram disponibilizados pelo mercado, o 

design dos objectos tinha origem na cultura do povo (objectos etnográficos) 

ou estava a cargo do proprietário final dos objectos. Não era por isso o 

mercado que definia o design dos objectos, mas sim as tradições dos 

objectos, ou as características do proprietário final que encomendava o 

objecto aos artífices.  

Observamos que o design dos objectos integrava apenas o objecto na acção 

do usuário/utilizador no meio físico ou social. Não haviam os requisitos da 

produção industrial, uma vez que os objectos eram feitos por encomenda 

individual, e em pequenas unidades. 
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c) Enfoque do relacionamento com os objectos  
Observamos que a escassez de objectos, o tipo de mercado (sem 

organização da produção), conjuntamente com as características de uma 

cultura guerreira feudal dá origem ao enfoque dos objectos na sua 

proveniência social, mais do que nas características físicas dos objectos. 

Notamos as características deste enfoque expressas nos objectos que 

contêm símbolos e insígnias relativos à sua proveniência social.  

Observamos que os objectos adquiriam importância social, não pelas suas 

características físicas de uso, mas pelo que simbolizavam os elementos de 

proveniência dos objectos, como a família ou o clã monarca a que 

pertenciam.  

Constatámos assim que o enfoque, do relacionamento humano com os 

objectos nesta sociedade, é mais no passado de proveniência do objecto do 

que no seu desempenho e características físicas reais.  

Notamos que este enfoque é parte integrante de uma sociedade virada para o 

passado, virada para as tradições. 

 

d) Quadrantes característicos 
Observamos que existia nesta sociedade uma relação directa entre objecto e 

usuário/utilizador do objecto (decorrente da escassez de objectos). O que, 

conjuntamente com a importância da proveniência social dos objectos, 

conferia aos objectos um significado social. Os objectos nesta sociedade são 

por isso essencialmente dos 1º e 4º quadrantes. 

  

e) Ambientes desenvolvidos 
Observamos que nesta sociedade se desenvolveu essencialmente os 

ambientes de acção bélica e de acção laboral. Sendo que o ambiente de 

acção laboral era destinado às classes baixas das monarquias, e pouco 

considerado socialmente. Estas características reflectem-se nos objectos 

mais desenvolvidos nesta sociedade, que são objectos bélicos ou de luxo das 

classes altas da burguesia, nobreza e clero.       
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6.10.2 Sociedade industrial 
 

a) Mercado 
Observamos que na sociedade industrial os mercados passam a 

disponibilizar objectos acabados. O core business da economia industrial é a 

transacção de objectos acabados. É um mercado que disponibiliza 

eminentemente equipamentos e ferramentas de acção no meio físico.  

 

b)Tipo de design 
Observamos que a disponibilização de objectos acabados pelo mercado 

determina uma mudança ao nível da definição do design dos objectos. O 

design passa a ser proposto pelo produtor dos objectos e não a ser definido 

pelo proprietário final que encomenda o objecto (como acontecia nas 

sociedades pré-industriais). 

Constatamos assim que o design dos objectos nesta sociedade deixa de se 

relacionar apenas com a acção dos usuários/utilizadores no meio físico e 

social (ou com a herança etnográfica da população), e passa a relacionar-se 

também com a produção industrial (uma vez que é a produção industrial que 

encomenda o design do objectos). Observamos que nesta sociedade a 

produção industrial impõe requisitos à determinação do design dos objectos.  

 

c) Enfoque do relacionamento com os objectos 
Observamos que esta sociedade herda a forma de relacionamento humano 

com os objectos da sociedade feudal, em que o enfoque do relacionamento 

está na proveniência do objecto. Assistimos no entanto, a uma transferência 

da proveniência, que antes era relativa a feudos e grupos sociais, para o 

produtor industrial dos objectos. E constatamos que as empresas de 

produção industrial, nesta sociedade, marcam de forma ostensiva os objectos 

com as suas insígnias e logótipos, de forma a marcar visivelmente a origem 

da proveniência industrial dos seus objectos. 

Observamos que a sociedade industrial desenvolve um relacionamento 

humano com os objectos em que o enfoque está direccionado para as 

características técnicas (físicas) dos objectos. Constatamos por isso, que esta 
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sociedade adiciona ao enfoque na proveniência do objecto (herdado da 

sociedade pré-industrial), o enfoque no próprio objecto e nas suas 

características técnicas.  

Notamos que esta sociedade (que é virada para o futuro) dá importância às 

características técnicas dos objectos de forma quase independente do seu 

uso/utilização real. A importância das características técnicas está por isso 

mais relacionada com a noção do futuro imaginado, do que com as 

características da acção real dos objectos no contexto presente. 

Notamos ainda que a sociedade industrial é uma sociedade que acredita na 

solução tecnológica de todas as suas necessidades. O que permite a 

compreensão do enfoque nas características técnicas dos objectos. 

 

d) Quadrantes característicos 
Observamos que a sociedade industrial desenvolveu essencialmente 

objectos do 2º e 3º quadrantes, uma vez que é uma sociedade de produção 

massiva de objectos de uso/utilização no meio físico. Desenvolveu por isso a 

produção de ferramentas de acção humana no meio físico, e ferramentas de 

acção maquinal na produção de objectos, ou seja, os objectos pertencentes 

aos 3º e 4º octantes do 2º quadrante. 

Observamos que o ritmo de evolução tecnológica determinou o aparecimento 

de ciclos de obsolescência de processos e objectos. Constatamos por isso a 

existência de objectos que pertencem a processos que deixaram de existir, 

tornando os objectos obsoletos. Constatamos assim a existência de objectos 

do 3º quadrante, fruto dos ciclos de obsolescência cada vez mais rápidos.  

 
e) Ambientes desenvolvidos 

Nesta sociedade observamos a predominância do ambiente de acção laboral 

decorrente da produção industrial de objectos. A abundância de objectos 

decorrente da capacidade industrial, conjuntamente com a alteração da 

estrutura social decorrente da nova organização sócio económica industrial, e 

a matriz guerreira dos povos que habitam a Europa ocidental, fez desenvolver 

o ambiente de acção bélica, na sociedade industrial.  
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Observamos que o ambiente de acção bélica aumentou o ritmo da produção 

industrial de objectos bélicos (durante as guerras mundiais) ao mesmo tempo 

que fez desenvolver tecnologias que foram utilizadas posteriormente nos 

ambientes: laboral e social. Os objectos da sociedade industrial são por isso, 

e com alguma frequência, provenientes das tecnologias desenvolvidas nos 

ambientes bélicos. 

Observamos que o ambiente de lazer organizado nasce na sociedade 

industrial, pelo que na fase final da sociedade industrial assistimos ao emergir 

do desenvolvimento do ambiente de acção de lazer. 

 

6.10.3 Sociedade pós-industrial 
 
a)Mercado 

Observamos que o mercado da emergente sociedade pós-industrial está 

assente na transacção de acções e actividades (produtos dinâmicos) de base 

temporal, e não na transacção de objectos corpóreos. 

Observamos que neste mercado os objectos estão em segundo plano, fazem 

parte de uma entidade mais lata que é a acção disponibilizada nos produtos 

dinâmicos. Os objectos estão por isso inerentes ao serviço vendido e não o 

inverso (como acontecia na sociedade industrial). 

 

b) Tipo de design 
Observamos que o design dos objectos numa sociedade pós-industrial está 

relacionado com o contexto de acção de onde faz parte. Está por isso 

relacionado com entidades como a acção, o ideal, o conceito, a imagem ou 

na mensagem inerente ao serviço vendido e do qual os objectos fazem parte.  
Constatamos por isso que o design dos objectos tem de responder não 

apenas ao seu desempenho específico (como na sociedade industrial) mas 

ao desempenho do contexto de acção de onde faz parte.  

Notamos ainda que com o alargar da oferta de mercado aos produtos 

dinâmicos, a actividade de design passa a ter a necessidade de estar 

relacionada também com o design de produtos dinâmicos. 
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c) Enfoque do relacionamento com os objectos 
Observamos, através do relacionamento humano com os serviços do sector 

do turismo, que o enfoque do relacionamento humano com os objectos na 

sociedade pós-industrial, não está direccionado para o objecto, mas para as 

características do contexto de acção onde o objecto age e faz parte. 

Observamos que os produtos dinâmicos, disponibilizados no sector do 

turismo, comunicam eminentemente as características da acção e as 

características que o utilizador do serviço adquire, e não as características 

dos objectos das acções. Constatamos por isso que o enfoque do 

relacionamento humano com os objectos deixou de estar nos objectos e 

passou a estar nas características do contexto de acção e características dos 

seres humanos.  

 

d) Quadrantes característicos  
Observamos que no início da sociedade pós-industrial nasce num contexto 

de opulência de objectos. Onde a capacidade de produção de objectos está 

cada vez mais assegurada (há concorrência para a produção de objectos) e 

onde os objectos proliferam a todas as acções humanas. Constatamos assim 

que os quatro quadrantes estão cada vez mais preenchidos na sociedade 

pós-industrial. Constatamos por isso que os objectos, embora percam 

importância social, estão cada vez mais presentes nas acções físicas e 

sociais do ser humano. 

 

 e) Ambientes desenvolvidos 
Observamos que o ambiente de acção mais desenvolvido até ao presente, 

pela emergente sociedade pós-industrial, é o ambiente de acção de lazer. 

Neste ambiente de acção o desempenho dos objectos deixa de estar 

relacionado com a acção humana no meio físico ou social, e passa a estar 

relacionado com a capacidade do objecto proporcionar momentos positivos 

(activar de sentimentos e sensações positivas) nos seus 

usuários/utilizadores. Constatamos por isso que a direcção da acção dos 

objectos, neste ambiente de acção de lazer, não é a acção no meio, mas sim 

a acção nas características do próprio usuário/utilizador do objecto.  
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Ponto 7 
 
Discussão  
 

Em termos globais constatamos que os objectos são ferramentas da forma 

como o ser humano se integra e relaciona com o seu habitat. Neste contexto as 

características dos objectos humanos são, e foram sempre, decorrentes das 

características comportamentais do ser humano, no seu contexto de acção. A 

actividade de design será por isso uma actividade tanto mais conseguida 

quanto melhor compreender as características comportamentais dos seres 

humanos e dos contextos de acção humana, decorrentes desses 

comportamentos. Constatamos assim a pertinência do conhecimento das 

características dos comportamentos humanos e dos contextos de acção 

humana para a actividade de design. 

 

Como os comportamentos humanos e os contextos de acção humana, são 

entidades compostas por conjuntos de factores, verificamos a necessidade de 

discutir vários factores que analisamos nesta tese. E consideramos pertinente 

discutir os seguintes factores: 

a) Contextos sociais 

b) Elementos de projecto 

c) Inversão da hierarquia dos elementos do projecto 

d) Noções de produto 

e) Características do design 

f) Ferramentas da actividade projectual 

 

a) Contextos sociais 
Observamos que a nova sociedade (pós-industrial) trás consigo um novo 

contexto social composto por novas formas de operar, e consequentemente 

novos tipos de produtos (produtos dinâmicos). Notamos que a abrangência 

deste novo tipo de produtos (composto pelos objectos e as acções com os 

objectos) requer uma actividade projectual consentânea com as 

características da nova realidade.  
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Constatamos assim que o emergir da sociedade pós-industrial requer o 

alargar da abrangência da actividade de design aos produtos dinâmicos, a ela 

associados.  

Observamos que essa abrangência vai desde o “business design”47 (o design 

da actividade económica que disponibilizam o produto dinâmico) ao design 

dos produtos dinâmicos (o design da actividade que é disponibilizada ao 

cliente final), ao design dos objectos dos produtos dinâmicos.  

 

Notamos por isso que, além dos conhecimentos relativos à produção e venda 

de objectos avulsos (decorrentes do funcionamento económico da sociedade 

industrial), torna-se agora também necessária a abordagem às características 

de funcionamento dos contextos de acção humana, onde os objectos vão 

funcionar como partes dos produtos disponibilizados pelo emergente 

mercado pós-industrial. 

 

Observamos que a sociedade pós-industrial emerge num contexto de 

opulência de objectos. E notamos que a opulência de objectos determina que 

o ser humano deixa de ter necessidade de se adaptar aos objectos, para o 

inverso, para serem os objectos a ter a necessidade de estar cada vez mais 

adaptados às características dos seres humanos (sob pena de serem 

relegados por outros mais consonantes com as características humanas).  

Constatamos assim que num contexto de opulência de objectos, e 

disponibilidade de produtos dinâmicos, há uma inversão da direcção de 

adaptação: da acção humana que se adaptava aos objectos, para os objectos 

que se adaptam às acções humanas.  

Esta alteração requer uma atitude projectual mais virada para as 

características de acção dos seres humanos, e menos para as características 

dos processos de produção de objectos (produção que é tecnologicamente 

                                                           
47  Denominamos por “Business design” a actividade de projectar negócios. É um termo 
(actualmente muito usado no web design) referente à redefinição económica inerente à 
implementação do novo patamar de oferta (produtos dinâmicos) da sociedade pós-industrial. 
Uma actividade observada na actividade de franchising, onde uma empresa (franchisadora) 
projecta e disponibiliza um negócio (produto dinâmico) pronto a ser utilizado (desde os objectos 
ao know-how) pelo franchisado.  
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cada vez mais assegurada, além de ser cada vez mais um serviço 

subcontratado).  

Esta situação é ainda mais pertinente quando observamos que o ambiente de 

acção mais desenvolvido no início da sociedade pós-industrial, é o ambiente 

de lazer, que é o ambiente mais directamente relacionado com a activação 

das características humanas.  

 

Observamos que os produtos dinâmicos determinam o projecto das acções 

humanas com os objectos. Esta característica (o projecto da actividade 

humana) determina o conhecimento das características dos ambientes de 

acção humana (lazer, laboral, bélico, privado) que rodeiam e fazem parte da 

acção humana com os objectos. Constatamos assim a pertinência, para a 

actividade de design, dos saberes relativos ao projecto de ambientes de 

acção humana, que determinam a eficácia das acções que são 

disponibilizadas pelos produtos dinâmicos. 

 

b) Elementos de projecto 
Observamos que na emergente sociedade pós-industrial, estão presentes as 

formas de relacionamento humano com os objectos típicas das sociedades 

precedentes: pré-industrial e industrial.  

Esta característica (relacionamentos com os objectos em paralelo, numa 

mesma sociedade ou pessoa) torna inevitável à actividade de design, o 

conhecimento das características dos relacionamentos humanos com os 

objectos, dos três tipos de sociedade (pré-industrial, industrial e pós-

industrial). De forma a adquirir a capacidade de projectar objectos em função 

de cada um destes tipos relacionamento, e não apenas o projecto de objectos 

de venda avulsa (de características industriais), ou o projecto de objectos 

únicos (de características pré-industriais), ou somente o projecto de produtos 

dinâmicos (de características pós-industriais). 

Constatamos por isso a pertinência da capacidade de projectar em função 

das características do enfoque de cada relacionamento (pré-industrial, 

industrial, pós-industrial) humano com os objectos. 
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Observamos que as características destes diferentes enfoques determinam 

tipos de design diferentes, uma vez que o que se espera dos objectos, em 

cada um destes tipos de relacionamento, são características e aspectos 

distintos.  

 

Por exemplo enquanto na sociedade pré-industrial o objecto tem a 

importância social relativa à importância do seu proprietário, na sociedade 

industrial o proprietário tem o valor social atribuídos aos objectos que possui.  

 

Esta inversão da importância social (do proprietário do objecto, para o objecto 

do proprietário), decorrente da alteração do enfoque, determina 

posteriormente características de design distintas (respectivamente 

importância aos símbolos relativos ao proprietário do objecto, ou importância 

relativa às características técnicas do objecto, e importância da entidade 

industrial).  

 

Como o enfoque (do relacionamento humano com os objectos) da sociedade 

pós-industrial é nas características do contexto de acção, há novamente a 

necessidade de projectar segundo padrões diferentes. Que no caso pós-

industrial determina a projecção de objectos subordinada às características 

do contexto de acção humana (desde os conceitos (ecológicos, sociais...), à 

acção projectada, à imagem, mensagem e restantes elementos do contexto 

de onde os objectos fazem parte). 

 

Constatamos assim a pertinência da actividade de design ser mais 

abrangente (de forma a ter a capacidade de projecto relativa às diferentes 

formas de relacionamento) e ao mesmo tempo mais específica (de forma a 

responder melhora às diferentes características de relacionamento humano 

com os objectos).

 

c) Inversão da hierarquia dos elementos do projecto 
Observamos que com a oferta de produtos dinâmicos, emerge a necessidade 

da actividade de design ir além da simples definição física dos objectos, e 
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passar a projectar também as acções e actividades inerentes aos 

comportamentos humanos que contêm os objectos (que estão incluídas neste 

tipo de produtos). 

Esta necessidade (de projecto das acções com os objectos e não apenas dos 

objectos) é mais premente quando observamos que a opulência de objectos 

permite que a acção deixe de ser decorrente dos objectos existentes 

(projectados pela produção industrial), para ser a acção projectada a 

determinar as características dos objectos (cuja produção é subcontratada à 

industria).  

As características dos objectos passam por isso a ser decorrentes da acção 

projectada, e não o inverso (a acção decorrente dos objectos projectados 

pela industria) como acontece na sociedade industrial. 

Notamos por isso que estamos a passar de um contexto em que a acção 

deixa de ser projectada em função dos objectos existentes, para serem os 

objectos a serem definidos em função da acção projectada.  

Observamos esta característica (escolha dos objectos e das características 

dos objectos em função das actividades) nos objectos de merchandising 

(como nos objectos do euro 2004), tal como nos produtos dinâmicos (como 

nas empresas de desportos de aventura), onde constatamos a existência da 

marca e das cores da entidade organizadora do produto dinâmico e não a 

marca do produtor industrial dos objectos.  

Constatamos por isso uma inversão da prioridade dos elementos na 

actividade projectual, que deixa de ser dos elementos antecedentes do 

objecto (materiais, produtor, distribuidor, e venda) para os elementos 

posteriores ao objecto (contexto de acção, actividade vendida (produto 

dinâmico), tarefa e acção com o objecto).  

Notamos assim a necessidade da actividade de design abranger a amplitude 

global dos objectos (projecto dos objectos e projecto das acções com os 

objectos), e não abranger apenas a abordagem avulsa, física e estática dos 

objectos.  

Urge para isso, além dos conhecimentos das acções antecedentes à 

disponibilização dos objectos (relativos à produção, marketing e distribuição 

de objectos avulsos), também o domínio dos saberes das acções posteriores 
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à disponibilização dos objectos (relativos ao funcionamento do 

comportamento humano, ambientes de acção, conceitos culturais, imagens). 

Que são elementos relativos à acção com os objectos, e que fazem parte dos 

produtos disponibilizados pela sociedade pós-industrial. 

 

d) Noções de produto 
Observamos que a noção de produto nos mercados é diferente nas três 

sociedades. Desde os elementos dos objectos (sociedade pré-industrial), aos 

objectos (sociedade industrial) aos produtos dinâmicos (sociedade pós-

industrial), a noção de produto requer diferentes atitudes projectuais. 

Notamos assim que é pertinente à actividade de design ter em conta o tipo de 

produto (dinâmico ou estático) que é disponibilizado. Se é um objecto avulso, 

ou se é uma acção onde o objecto está já integrado.  

É pertinente porque as características do produto que é disponibilizado 

(objectos ou acções com os objectos) determinam hierarquias de prioridade 

diferentes no projecto dos objectos. O objecto está subordinado à acção 

definida (nos produtos dinâmicos), e a acção está subordinada ao objecto nos 

produtos estáticos (em que o objecto é adquirido avulso, sem a acção 

organizada, e onde a acção é determinada à posteriori do objecto).  

 

As características dos produtos que são disponibilizados reflectem-se 

posteriormente no grau de importância e exigência atribuído aos objectos.  

Se as características dos objectos têm uma importância elevada (para o 

cliente final) quando são adquiridos avulsos (típico da sociedade industrial) 

passam a ter uma importância secundária quando o que é disponibilizado 

pelo mercado são acções com os objectos, e não os objectos. 

Com a organização e a disponibilização da acção dos objectos (e não apenas 

os objectos), a responsabilidade da observação das características dos 

objectos passa do cliente final para a entidade prestadora do serviço. A 

importância do objecto desce (para o cliente final) ao mesmo tempo que a 

exigência sobre as características do objecto aumenta (porque a entidade 

prestadora do produto dinâmico tem mais conhecimentos técnicos do que o 

cliente dos objectos avulsos). Constatamos que numa descida de rafting os 
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clientes focam a sua atenção na acção que compraram, e não nas 

características dos objectos que fazem parte dessa acção. 

 

Constatamos por isso que os produtos projectados vão fazer parte de 

contextos de acção com características distintas (acção já definida nos 

produtos dinâmicos, e acção a definir nos produtos estáticos). O que requer 

características de projecto, e amplitudes de projecto, distintas (desde a 

projecção do objecto avulso, ao projecto das acções e respectivos objectos).  

 
e) Características do design  

Observamos que a alteração das características de funcionamento 

económico das sociedades determinou alterações na actividade de design 

em cada uma dessas sociedades. Que são alterações decorrentes da 

alteração do tipo de produtos disponibilizados nos mercados, e das entidades 

que encomendam o design.  

Notamos que estas características do meio (tipo de produto e de entidade 

que encomenda o design) determinam as características do design e a 

amplitude de acção do design (desde a acção privada e singular do objecto, à 

produção do objecto, à acção disponibilizada com o objecto). 

 

Notamos assim que com a organização económica pós-industrial (em que a 

produção é um serviço subcontratado) o design industrial começa a ficar 

restrito às cada vez menos industrias que possuem o design dos objectos 

que produzem, e o design pós-industrial deixa de se relacionar com as 

restrições do produtor industrial.  

Esta situação (do subcontrato da produção industrial a países terceiros, a que 

assistimos de forma crescente), altera a hierarquia e a forma de projectar os 

objectos, uma vez que o design dos objectos deixa de ser subalterno à 

capacidade produtiva instalada numa indústria, para o inverso, a escolha de 

uma indústria é feita em função das características dos objectos a produzir48. 

                                                           
48 Observamos este procedimento na área dos moldes de plástico da industria automóvel, onde 
a escolha dos produtores industriais é feita, pelas empresas de automóveis, em função das 
características do objecto a produzir. 
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Constatamos por isso que se passa de objectos com um design subalterno à 

indústria que os produz (design industrial), para uma indústria subalterna ao 

design dos objectos que são projectados (design pós-industrial). Deixa-se por 

isso de se fazer a escolha do design em função da indústria, para se escolher 

a indústria a subcontratar em função das características dos objectos a 

produzir.  

 

Observamos que esta situação dá uma liberdade e uma preponderância 

acrescida à actividade de design (que é um serviço), ao mesmo tempo que 

passa também a exigir à actividade de design uma amplitude de projecto que 

não se limita ao projecto de objectos avulsos. Uma vez que as entidades do 

terciário pós-industrial que subcontratam a produção do design e dos 

objectos, não disponibilizam apenas a oferta de objectos avulsos ao mercado. 

Disponibilizam produtos relacionados com contextos de acção, que vão 

desde os pack de objectos referentes a conceitos temáticos (como o conceito 

urbano de aventura desenvolvido pela empresa “Coronel Tapioca”) aos 

produtos dinâmicos económicos (como o “business design” das empresas de 

franchising) aos produtos dinâmicos lúdicos (as actividades das empresas de 

turismo de aventura) aos produtos dinâmicos pessoais (a consultadoria de 

imagem (observada nas figuras públicas) onde disponibilizam o vestuário e a 

postura a serem usadas). 

 

Notamos assim que o novo patamar de oferta pós-industrial determina design 

não só dos produtos da nova oferta pós-industrial, como o design das 

actividades que suportam o novo tipo de oferta. O que permite o alargar da 

actividade de design ao projecto das actividades da sociedade e não apenas 

dos seus objectos.  

 

f) Ferramentas da actividade projectual  
Tal como na sociedade industrial se desenvolveu uma metodologia projectual 

relativa ao tipo de oferta desta sociedade (disponibilização de objectos 

avulsos, sem organização da acção com os objectos) e que se relaciona 

eminentemente com a parte física dos objectos, e a sua actividade produtiva 
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(modelo, prototipagem, pré-série); o novo tipo de oferta (produtos dinâmicos) 

determina um novo domínio projectual relacionado com o projecto de acções 

e actividades.  

Este patamar de oferta, que engloba a definição e organização das acções e 

actividades humanas, requer o domínio dos saberes relacionados com as 

características comportamentais humans, para o design desses produtos. 

Uma vez que as regras de funcionamento comportamental têm características 

cujo conhecimento é necessário ao projecto da acção.  

Notamos que este novo domínio projectual requer novas ferramentas 

relacionadas com a parte de projecto de acções e a integração dos objectos 

nas acções humanas projectadas (acção, mensagem e imagem do produto 

dinâmico).  

 

Do conjunto de ferramentas necessárias a este novo domínio projectual 

observamos a necessidade de uma ferramenta que englobe o conjunto dos 

saberes relativos à matriz cultural, organizacional e funcional (c.o.f.) do grupo 

social, para o qual o produto dinâmico é projectado, de forma a produzir uma 

“matriz comportamental” (matriz de concepção dos comportamentos) sob a 

qual assentará o design de produtos dinâmicos.  

Constatamos por isso a necessidade do projecto de uma matriz conceptual, 

que leve à capacidade de projectar além do objecto, ao nível das acções 

humanas com os objectos, de acordo com o novo domínio de acção dos 

produtos dinâmicos da emergente sociedade pós-industrial. 

Urge por isso a redefinição e o design da actividade de design para a sua 

integração no contexto pós-industrial, de forma a tornar a actividade de 

design preparada para o projecto dos produtos do patamar de oferta da 

sociedade pós-industrial, que emerge no início do século XXI. 
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Ponto 8 
 

Conclusões 
 

 Concluímos que o relacionamento humano com os objectos é resultado de um 

conjunto de factores interligados (que dão origem ao contexto de acção 

humana no meio), e não apenas resultado de um conjunto de elementos 

avulsos. Pelo que para respondermos à questão desta tese que é: “O que 

caracteriza o relacionamento humano com os objectos no início do século 

XXI?” tivemos a necessidade de abordar as características de funcionamento 

dos vários factores que no seu conjunto determinam o contexto, que por sua 

vez dá origem ao relacionamento humano com os objectos. Sabendo de 

antemão que não há uma resposta simples ou estática (como no meio físico) 

para um fenómeno dinâmico do meio vivo, como são os relacionamentos 

(interligações) dos seres vivos com habitat que alteram, sob forma de objectos. 

 

Assim da análise efectuada no ponto 1, concluímos que os objectos humanos 

são consequência da forma de funcionamento da acção da espécie humana no 

habitat, que é um funcionamento baseado mais na capacidade dos seres 

humanos alterarem o seu habitat, do que nas capacidades físicas do hardware 

humano. 

Constatamos que a capacidade humana de modificar o meio, em função dos 

objectivos humanos, é a génese da produção de objectos humanos.  

Concluímos por isso que os objectos são alterações dos elementos do habitat, 

para servirem como ferramentas de acção do meio, em função dos objectivos 

humanos.  

 

Através do estudo do comportamento humano concluímos, no ponto 2, que os 

objectos estão inseridos dentro dos domínios de acção do ser humano. 

Observamos que o ser humano produz objectos dentro dos domínios de acção 

no seu meio físico e /ou no seu meio social.  

Concluímos que podemos abranger o domínio dos objectos integrando-os 

dentro do domínio de acção humana, como fizemos através da roseta 
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orientadora da acção dos objectos humanos. Através desta ferramenta (roseta 

orientadora da acção dos objectos humanos) concluímos que podemos integrar 

e localizar os objectos através do tipo de objectivos a que respondem 

(objectivos no meio físico e/ou no meio social).  

 

Observamos, ainda no ponto 2, que os objectos têm diferentes formas de 

obsolescência. Que são formas de obsolescência por: 

− Desadequação forma /função. 

− Por desadequação função/forma  

− Por desadequação do meio para o desempenho do objecto 

Concluímos que os objectos tendem para o 3º quadrante à medida que se 

tornam obsoletos.  

 

Da análise elaborada no ponto 3, concluímos que os contextos de acção 

humana com os objectos são contextos de acção não linear. 

Constatamos que os objectos humanos, ao fazerem parte do contexto de 

acção humana, sofrem de alterações de posição, valor e importância social ao 

longo do tempo (como os restantes elementos do contexto de acção humana). 

Concluímos por isso que o relacionamento humano com os objectos é temporal 

e específico de um contexto, não é intemporal, nem relativo apenas às 

características dos objectos ou das pessoas isoladamente. 

 

Através da análise efectuada no ponto 4 concluímos um objecto humano é um 

elemento do meio em que o ser humano definiu a forma e ou a matéria do 

objecto, e que a noção de objecto pode ser definida através da expressão: 

Objecto= matéria X forma 
 

Analisamos no ponto 4.2, a integração dos objectos nos contextos de acção 

humana e constatamos que os objectos não são elementos avulsos no meio, 

fazem parte dos processos de acção humana no meio, que por sua vez são 

decorrentes das características dos contextos humanos.  

Observamos que os processos de resolução de necessidades respondem aos 

conceitos sociais que lhe estão subjacentes e que os determinam, e 
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concluímos que as características dos contextos sociais determinam as 

características dos processos que, por sua vez, determinam as características 

dos objectos.  

Verificamos no ponto 4.2.2, que um mesmo conceito de objecto dá origem a 

diferentes objectos ao longo dos tempos, e em função das características dos 

contextos sociais. E concluímos que um objecto advém de um conceito (social) 

que é materializado num objecto pela definição de forma e incorporação de 

matéria. 

 

Analisamos no ponto 4.3, a interacção com os objectos, e constatamos três 

formas distintas de interacção que são: o consumo, o uso e a utilização. E 

verificamos que estas formas de interacção podem ser definidas pelas 

expressões: 

− Consumo = ser humano X material do objecto 

− Uso = ser humano X objecto 

− Utilização = ser humano X acção (autónoma) do objecto 
 

Observamos que as diferentes interacções com os objectos têm abrangências 

diferentes, e concluímos que essas abrangências são: a interacção com a 

matéria do objecto, no consumo de objectos; a interacção com o objecto 

(matéria X forma), no uso dos objectos; e a interacção com a acção autónoma 

do objecto no meio, na utilização de objectos. 

 

Observamos que as diferentes interligações humanas com os objectos 

(consumo, uso e utilização) requerem características distintas nos objectos. E 

concluímos que essas características são: 

− Características do consumidor, que são características externas aos 

objectos, nos objectos de consumo;  

− Características da acção conjunta usuário – objecto, que são 

características inerentes à acção conjunta usuário/objecto, nos objectos 

de uso;  
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− Características da acção do objecto, que são as características do 

funcionamento da acção autónoma do objecto no meio, nos objectos de 

utilização.  

No ponto 5 observamos que o relacionamento do ser humano com os objectos 

depende do ambiente de acção onde os objectos estão a ser usados/utilizados, 

e/ou do ambiente a que os objectos estão associados.  

Constatamos a existência dos seguintes ambientes de acção:  

− Ambiente de acção laboral 

− Ambiente de acção privado 

− Ambiente de acção de lazer 

− Ambiente de acção bélico 

 

Concluímos que os objectos podem pertencer a qualquer um destes tipos de 

relacionamentos, uma vez que o que determina o relacionamento não são nem 

as pessoas nem os objectos em si, mas sim os ambientes de acção onde estão 

incluídos as pessoas e os objectos.  

 

No ponto 6 abordamos os diferentes contextos sociais pré-industrial, industrial 

e pós-industrial, que deram origem aos diferentes relacionamentos com os 

objectos existentes na sociedade da Europa ocidental, no início do século XXI.  

Desta análise concluímos que as diferentes sociedades disponibilizavam 

primordialmente produtos diferentes nos seus mercados. E esses produtos são: 

− Matérias-primas e partes de objectos na sociedade pré-industrial 

− Objectos nas sociedades industriais 

− Serviços nas sociedades pós-industriais  

 

Da análise aos produtos concluímos que no início da sociedade pós-industrial 

passam a disponibilizar-se produtos dinâmicos (actividades e serviços com os 

objectos), enquanto que nas sociedades precedentes disponibilizavam 

primordialmente produtos estáticos (objectos, partes de objectos e matérias-

primas).  
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Observamos que este novo tipo de produtos (produtos dinâmicos) determina a 

redefinição do conceito e prática de design em função das características deste 

novo tipo de oferta.  

 

Ao nível da definição do design observamos que enquanto na sociedade pré-

industrial a definição dos objectos acabados decorria sobre a responsabilidade 

do proprietário final (que encomendava os objectos), a partir da sociedade 

industrial a definição do design dos objectos passou a estar a cargo da 

entidade produtora dos objectos (porque os objectos passaram a ser propostos 

nos mercados pelas industrias) e no início da sociedade pós-industrial o design 

dos objectos começa a ser definido por entidades que subcontratam todas as 

actividades necessárias à disponibilização dos elementos (objectos e acções) 

dos serviços. 

Através desta análise concluímos que o design dos objectos é relativo não só 

aos processos de resolução de necessidades, mas principalmente é relativo às 

características da entidade responsável pela definição dos objectos, que 

encomenda a actividade de design. E essas entidades variam desde o 

proprietário individual que encomenda o objecto (sociedade pré-industrial), à 

entidade industrial que propõe os objectos aos mercados (sociedade industrial) 

às entidades do sector terciário que encomendam a produção dos objectos e 

propõem actividades (produtos dinâmicos) conceitos, mensagens e imagens 

aos mercados (sociedade pós-industrial). 

Concluímos também que a entidade responsável pelo design dos objectos 

determinam diferentes elementos a integrar no design dos objectos, que são: 

− A integração nos objectos das características da acção do 

utilizador/usuário no meio, na sociedade pré-industrial 

− A integração das características (restrições) da produção industrial no 

design dos objectos, conjuntamente com as características de 

uso/utilização no meio físico e social 

− A integração das características das acções, conceitos, imagens e 

mensagens das entidades que disponibilizam os produtos dinâmicos 

decorrentes da oferta do sector terciário pós-industrial. 
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Da análise às diferentes formas de relacionamento desenvolvidas pelas 

diferentes sociedades concluímos, no ponto 6.5, que o enfoque do 

relacionamento varia nas diferentes sociedades. E os diferentes enfoques são: 

− No passado do objecto, na proveniência do objecto, na sociedade pré-

industrial. 

− No objecto, nas características técnicas do objecto, na sociedade 

industrial 

− No exterior do objecto, no contexto a que o objecto está associado (na 

acção com o objecto, no ideal, no conceito, na imagem ou na 

mensagem do qual o objecto faz parte), na sociedade pós-industrial.  

 

Concluímos ainda que as diferentes formas de relacionamento humano com os 

objectos existem em paralelo. E que cada sociedade acrescenta formas de 

relacionamento às formas que herda das sociedades precedentes. Pelo que no 

início do século XXI coexistem as três formas de relacionamento com os 

objectos. 

 

Observamos no ponto 6.7, que as diferentes sociedades produziram objectos 

de forma diferenciada, de acordo com as suas capacidades e orientações. 

Assim verificamos que a sociedade pré-industrial desenvolveu eminentemente 

objectos do 1º e 4º quadrantes, a sociedade industrial desenvolveu objectos do 

2º e 3º quadrantes, e a sociedade pós-industrial aparece num contexto de 

opulência de objectos, vinda de uma capacidade de produção, que permite o 

desenvolvimento dos objectos de todos os quadrantes.  

Concluímos por isso que início do século XXI os objectos no alastram-se à 

maioria as acções humanas, e que esse alastrar é decorrente da capacidade 

produtiva disponível à sociedade entretanto conseguida. 

 

Notamos que os objectos perdem importância à medida que se tornam mais 

frequentes. Concluímos por isso que o valor e a importância social atribuída 

aos objectos perfazem ao longo do tempo, uma curva descendente em valor e 

importância, à medida que aumenta o número de objectos disponíveis nas 

diferentes sociedades. 
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Observamos que a sociedade do início do século XXI, desenvolve o ambiente 

de acção de lazer, o que determina uma nova forma de organização 

(observada nos produtos de turismo) focada na acção de usufruto de acções, e 

direccionada para as características a criar no cliente, e já não na propriedade 

de objectos avulsos de acção no meio físico (como nas sociedades 

precedentes).  

Observamos que esta actividade (o turismo) disponibiliza não apenas os 

objectos mas também produtos onde os objectos estão já integrados nas 

acções e actividades. Denominamos os produtos que contêm a organização e 

disponibilização das acções e actividades com os objectos, por produtos 
dinâmicos. Denominamos por produtos dinâmicos para diferenciação dos 

produtos estáticos, compostos apenas por objectos sem a acção organizada 

(típicos da oferta industrial). 

 

Observamos que a nova organização económica que suporta a actividade que 

mais contribui actualmente para o PIB mundial, o turismo, é uma organização 

que está relacionada com o patamar de oferta (de produtos dinâmicos) 

seguinte ao patamar da disponibilização dos objectos avulsos.  

Notamos que na passagem da sociedade pré-industrial para a sociedade 

industrial, existiu também uma alteração dos produtos propostos nos mercados 

(os objectos acabados da sociedade industrial são o patamar seguinte à 

disponibilização de matérias-primas e partes de objectos da sociedade pré-

industrial) e a alteração da estrutura económica que suporta a oferta dos 

produtos pelo mercado.  

Concluímos por isso que os produtos dinâmicos (por serem o patamar seguinte 

à oferta de ferramentas avulso (produtos estáticos)), e a estrutura económica a 

eles associada (observada no sector do turismo, que é a actividade que mais 

emerge no início do século XXI), são o modus oprandi da emergente sociedade 

pós-industrial.  

 

Observamos que o relacionamento humano com os objectos, característico da 

emergente sociedade pós-industrial, é um relacionamento em que os objectos 

estão subjacentes às características dos contextos de acção. Uma vez que o 

172 



 

patamar de oferta desta sociedade é constituído por produtos em que os 

objectos são apenas parte integrante da acção que é disponibilizada. 

Concluímos por isso que no início da sociedade pós-industrial, o 

relacionamento humano com os objectos é um relacionamento em 2º grau (por 

ser um relacionamento subalterno ao serviço que é disponibilizado).  

 

Como observamos que o relacionamento humano com os objectos no início do 

século XXI, é um relacionamento composto pela abrangência de três formas 

distintas de relacionamento (pré-industrial, industrial e pós-industrial), 

concluímos que no início do século XXI, o relacionamento humano com os 

objectos é constituído pelo relacionamento decorrente do novo patamar de 

oferta (da sociedade pós-industrial), conjuntamente com os relacionamentos 

herdados das sociedades precedentes, e respectivos patamares de oferta dos 

mercados.  

De forma esquemática temos: 

Esquema 40 

Patamares de relacionamento humano 
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Elementos do 
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Sociedade

A sociedade pós-industrial relaciona-se com o patamar de oferta relativa à 

acção dos objectos, que é disponibilizada pelos produtos dinâmicos, que 

requerem o design das actividades e dos objectos das actividades. Esta 
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sociedade (pós-industrial) contém ao mesmo tempo os relacionamentos 

herdados das sociedades precedentes, que são: 

− o relacionamento humano com os objectos de venda avulsa, sem 

acção organizada (produtos estáticos, e design dos objectos da 

produção industrial) da sociedade industrial;  

− o relacionamento individual com objectos únicos, decorrentes da oferta 

de elementos dos objectos, cuja produção é posteriormente organizada 

e definida e pelo cliente final, que recorre ao design etnográfico 

(objectos cujo design é de origem cultural – tradicional) ou à definição 

de um design relativo às suas (do cliente que encomenda) 

características, o que torna os objectos únicos e pessoais. 

 

Concluímos assim que o design é uma actividade relativa ao contexto de acção 

humana, ao patamar de oferta dos mercados, e às características da entidade 

que requer a actividade de design. 

 

a) Actividade de design no início do século XXI 
Com a passagem de uma economia de venda de produtos estáticos 

corpóreos, para uma economia de venda de produtos dinâmicos de base 

temporal, a actividade de design necessita também de ser redefinida, em 

função deste novo contexto (pós-industrial), e deste novo patamar de oferta 

(produtos dinâmicos). Uma oferta que assenta no tempo de acção da 

actividade disponibilizada (que contem os objectos) e não na compra avulsa 

dos objectos, sem a acção organizada.  

 

Observamos que esta transição (de uma economia assente em produtos 

corpóreos, para uma economia assente em produtos temporais) torna 

necessária uma capacidade projectual relativa ao novo contexto de acção, e 

patamar de oferta. 

Constatamos assim a pertinência da actividade de design estar também 

relacionada com o projecto das acções humanas com os objectos (elementos 

que estão à posteriori da disponibilização do objecto), e não apenas 

relacionada com a produção e oferta de objectos avulsos (elementos que 
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estão à priori da disponibilização do objecto). Uma vez que os novos produtos 

integram não só os elementos a montante dos objectos (como a produção 

industrial e o mercado), mas principalmente disponibilizam os elementos a 

jusante dos objectos, (como o contexto de acção dos objectos, e as 

actividades disponibilizadas nos produtos dinâmicos).  

Observamos assim que a actividade de design no início do século XXI terá de 

ter em atenção um contexto caracterizado por: 

− Um novo patamar de oferta (a disponibilização da acção e actividades 

com os objectos) e uma nova organização (relativa ao novo patamar 

de oferta) caracterizada por um funcionamento horizontal, de diversas 

actividades integradas em conjunto. 

− Um novo tipo de produtos (produtos dinâmicos) assente na venda do 

tempo (unidade incorpórea) das acções e actividades, e não na venda 

de objectos corpóreos avulsos. 

−  Os objectivos do novo patamar de oferta, que são a definição das 

características de acção das pessoas com os objectos, e não apenas a 

definição das características da acção dos objectos das pessoas. 

 

Constatamos por isso, a necessidade da actividade de design se redefinir, e 

projectar as suas próprias características (a necessidade do design da 

actividade de design para o contexto pós-industrial) de forma a adquirir a 

capacidade de projecto relativa ao novo patamar de oferta. E, ao mesmo 

tempo, integrar-se como actividade dentro do contexto pós-industrial. Uma 

integração (da actividade de design com o contexto de acção humana) que é 

o domínio de abrangência pretendido na disciplina de macrodesign.  

 

Concluímos por isso que as características da emergente sociedade pós-

industrial, tornam necessária uma capacidade de design ao nível do projecto 

das acções e das actividades com os objectos.  

Uma capacidade que determina o domínio de novas disciplinas relativas ao 

novo patamar de oferta (produtos dinâmicos), e relativas ao novo contexto de 

acção do patamar de oferta (macrodesign).  
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Notamos assim a pertinência da integração no Know-how da actividade de 

design, de disciplinas relativas ao funcionamento comportamental humano 

(para a capacidade de projecto de actividades humanas internas aos 

produtos do novo patamar de oferta); assim como a pertinência do 

desenvolvimento da disciplina de macrodesign, para a capacidade de 

projecto dentro do heterogéneo contexto pós-industrial, e dos produtos e 

patamares de oferta nele existentes.  
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Anexo 11

Pré-industrial Industrial Pós-Industrial 

Período: Final de 1800 
 
 

Da metade de 1700 à 
metade de 1900 

 
 

Segunda guerra; Projecto 
Manhattan(1944-45); desembar-
que na Normandia em 1944; 
descoberta da estrutura DNA 
em 1953; prevalência dos 
adeptos ao sector terciário nos 
estados unidos em 1956; crise 
petrolífera em 1973. 

Instituições
-chave: 

Reinado, igreja, 
exército, família 
patriarcal, grupos 
primários 

Estado, empresa, sindicato, 
banco, família nuclear, 
grupos secundários, 
partidos 

Universidade, instituições de 
pesquisa e de cultura, 
organizações de multimédia, 
bancos, famílias instáveis, 
grupos primários e secundários.

Ordem 
estatal: 

Regimes autoritários 
dinásticos  

Democracia representati-va 
e welfare, instituições 
rígidas, democracia com- 
sociada, socialismo real, 
estado intervencionista  

Democracia representativa, 
neoliberalismo e welfare, 
instituição e welfare, instituição 
flexível, partidarismo 

Principais 
recursos: 

Terra, matérias-
primas, proliferação 

Meios de produção, 
matérias-primas, patentes, 
produtividade 

Inteligência, conhecimentos, 
criatividade e acesso a informa-
ções, laboratórios científicos e 
culturais  

Sector 
económico 
dominante: 

Extracção e 
cultivação agricultura, 
pesca, ex- tracção 
das florestas e dos 
minerais de auto- 
consumo. 
Sector primário 

Produção de bens:
fabricação, transformações,
distribuições. 

 
 

Sector secundário 

Produção de ideias e 
fornecimento de serviços; 
transportes, comércio, finanças 
assegurações, saúde, 
pesquisas científicas e culturais, 
loisirs. Sector terciário 

Estrutura 
social 

Camponeses, 
mineiros, pescadores, 
operários não 
qualificados, artesãos 

Operários, engenheiros, 
empreendedores, 
empregados em geral 

Profissionais, técnicos, 
cientistas, operadores de tempo 
livre, tecnoestrutura 

Posto 
típico: 

Fazendas, vilas, 
marcenarias de arte- 
sãos, manufactura. 
Small is beautiful. 

Fabricas, industrias, 
escritório, cidades, 
urbanismo. 
Big is beautiful 

Informação distribuída, eletr- 
onic cottage, laboratórios 
científicos, teletrabalho, urbano, 
fabrica difusa. 

Instrumen-
tações: 

Matéria prima, 
instrumentos flexíveis.
Tecne. Feito à mão. 

Energia, instrumentos 
rígidos, Tecne+logos. Feito 
à maquina. 

Electrónica, informática, 
bioenergética, tecnologia 
intelectual e apropriada. Logos. 
Feito à maquina comandada.  

Desafios: 
 
 
 

Mortalidade infantil, 
doenças, fome, 
necessidades 
”materialistas”. 

Crise energética, poluição 
escassez de recursos, 
desigualdades sociais. 
Segurança no trabalho. 

Qualidade de vida, sanidade 
psíquica, carência, 
necessidades pós-materialistas. 
Ecologia do ambiente 

Áreas de 
risco e 
conflitos 
sociais: 

Domínio e 
sobrevivência, 
subordinações e 
revoltas, guerras 
locais 

Propriedade dos meios de 
produção, apropriação da 
mais valia, poder de com-
pra, conquista de mercado, 
luta de classes, conflito 
industrial, guerras mundiais

Elaboração e imposição de 
modelos de programações, 
gestão do saber, know-how, 
movimentos sociais, conflitos, 
guerra atómica. 

                                                           
1 De Moraes Dijon, (1997) Limites do design…Studio Nobel, São Paulo, p 60-64, cit. Quadro 
inicialmente desenvolvido por Daniel Bell, foi completado e actualizado por Domenico De Masi 
no seu livro L’avvento Post-industriale. Op. Cit. 47-50 

 



Continuação da tabela 
Pré-industrial Industrial Pós-Industrial 

Agentes 
sociais 
centrais: 

Propriedade territorial, 
aristocracia, senhores 
feudais. Camponeses, 
artesãos, plebeus. 

Empreendedores, 
trabalhadores, sindicatos.

Técnicos, mulheres, cientistas, 
gestores das informações, 
intelectuais, prosumers. 

Estrutura 
de classe: 

Patrões, servos Burguesia, classe média, 
proletariado. 

Dirigentes, dominantes. 
Contestadores, dominantes. 

Factores de 
coesão: 

Solidariedade 
mecânica, gemeinshaft 
(comunidade) 
dimensões limitadas, 
origem comum, fé. 

Solidariedade mecânica, 
ideologia, solidariedade 
de classe, gesellshaft 
(associação), 
organização formal, 
escopo, comunicações.  

Solidariedade programada, 
redes múltiplas de 
comunicação, participação, 
organização formal, escopo, 
vila global 

Factores de 
mobilidade 
social: 

Nascimento, herança, 
sucessão, cooptação 
afiliativa 

Nascimento, herança, 
mérito, empreendimento, 
cooptação clientelar. 

 

Metodolo-
gia: 

Experiência imediata, 
bom senso, tentativa e 
erro, acção e reacção, 
sapiência. 

Empirismo e 
experimentalismo, pesquisa
de soluções; descobertas; 
organizações científicas do 
trabalho; estandardizações,
sincronizações, 
massificações, 
centralizações; 
one best way    

Teoria abstracta: modelos, 
simulações, análises dos 
sistemas, pesquisa dos 
problemas, invenções; 
Impostações científicas dos 
processos previsíveis, 
programáveis, decisionais; 
não - regulação e 
descentralismo  

Estrutura 
psíquica: 

Personalidade Personalidade edípica Personalidade narcisista 

Vantagens: Ritmos lentos, 
equilíbrio com 
natureza, autogestão, 
pouca burocracia, 
solidariedade primária 

Consumo em massa, 
mobilidade geográfica e 
social, domínio sobre a 
natureza, igualitarismo. 

Instrução de massa, acesso a 
informações, tempo livre, 
invenção da natureza, 
redução da incerteza. 

Desvanta-
gens: 

Miséria, servidão, alta 
mortalidade infantil, 
ignorância, fadiga 
física 

Alienação, 
competitividade, anomia, 
fadiga psicofísica, 
exploração humana 

Manipulação, hetero direcção, 
heterocontrole, massificação, 
desocupação, fadiga psíquica 

. 
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