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S~EOLFD� H� FLHQWt¿FD´� H� YLVD� GLYXOJDU� UHVXOWDGRV� GR� SURMHFWR� ³0XWDomR� GRV�
0HGLD�� 7UDQVIRUPDo}HV� GD� FRPXQLFDomR� S~EOLFD� H� FLHQWt¿FD´� �37'&�&&,�
&20���������������¿QDQFLDGR�SHOD�)&7�FRP�YHUEDV�GR�2UoDPHQWR�GH�(VWDGR�
e desenvolvido de Fevereiro de 2010 a Julho de 2013. 

Vários trabalhos de pesquisa sobre comunicação, cultura e media descrevem 
o ambiente digital, resultante da convergência da informática, audiovisual e 
telecomunicações, como um espaço privilegiado para a criação cultural pelos 
XWLOL]DGRUHV�� 1HVWH� Q~PHUR� HVSHFLDO� p� DSUHVHQWDGR� FRQKHFLPHQWR� FLHQWt¿FR�
original sobre as diferentes formas participativas da criação e troca online 
de conteúdo informacional e cultural. Os textos aqui incluídos são da autoria 
das equipas de pesquisa portuguesa, coordenada por José Luís Garcia (UL), e 
canadiana, coordenada por Serge Proulx (UQAM/Télécom ParisTech), bem 
como de um dos consultores do projecto, João Carlos Correia. Por forma a 
contribuir para a discussão destas temáticas no contexto das ciências na língua 
portuguesa e possibilitar a sua divulgação entre os estudantes de comunicação, 
todos os artigos estão nesse idioma. Os textos dos colegas canadianos são versões 
traduzidas de capítulos que constam de La contribution en ligne. Pratiques 
participatives à l'ère du capitalisme informationnel (Presses de l'Université 
du Québec, 2014), enquanto os artigos portugueses são versões revistas e 
aumentadas dos contributos da equipa de Portugal para essa obra. 

O projecto “Mutação dos Media: Transformações da comunicação pública 
H� FLHQWt¿FD´� SURFXURX� FRPSUHHQGHU� GH� TXH� PRGR� D� HYROXomR� SURIXQGD� GRV�
usos da Internet faz parte de um processo de mutação dos media e conhecer as 
LPSOLFDo}HV�GHVWH�SURFHVVR�SDUD�D�FRPXQLFDomR�S~EOLFD�H�FLHQWt¿FD��3DUWLQGR�GH�
HVWXGRV�GH�FDVR��YtGHR�H�IRWRJUD¿D�RQOLQH��ZHE]LQH�H�SDUWLOKD�GH�FRQKHFLPHQWR�
FLHQWt¿FR�SRU�SUR¿VVLRQDLV�H�DPDGRUHV���D�LQYHVWLJDomR�GHVHQYROYHX�R�VHX�TXDGUR�
teórico na intersecção dos campos das ciências da comunicação e os estudos de 
ciência e tecnologia. Com este trabalho de pesquisa foi possível tornar sólida 
uma parceria entre dois importantes centros de investigação em Portugal e no 
Canadá – o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) e 
o Centre Interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) 
– fortalecendo os laços do que tinha sido até então uma colaboração informal e 
intermitente. 
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Este intercâmbio académico teve início em 2005, com a participação de Serge 
3URXO[�QR�FLFOR�GH�6HPLQiULRV�³7HRULD�6RFLDO�H�3HQVDPHQWR�&RQWHPSRUkQHR´��
coordenado por José Luís Garcia e realizado no ICS-UL. Esta sessão foi 
organizada por Filipa Subtil e contou com o apoio da Embaixada do Canadá em 
Portugal, que viria a contribuir para o desenvolvimento deste trabalho conjunto 
em visitas subsequentes. Em 2009 foi dado mais um passo nesta colaboração, 
com a viagem de uma então doutoranda do ICS-UL, Patrícia Dias da Silva, para 
o Canadá para um período de pesquisa no CIRST como investigadora visitante 
(com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia e Fundação Calouste 
*XOEHQNLDQ���1HVVD�PHVPD�DOWXUD�IRL�SUHSDUDGD�D�FDQGLGDWXUD�D�¿QDQFLDPHQWR�
ao concurso aberto pela Fundação para a Ciência e Tecnologia no início desse 
ano. 

A aprovação do projecto permitiu o desenvolvimento de um trabalho de 
investigação marcado pela constante comunicação e discussão, tanto no interior 
GD� HTXLSD�� FRPR� FRP� D� FRPXQLGDGH� FLHQWt¿FD� D� QtYHO� LQWHUQDFLRQDO�� $OpP�
das participações em encontros académicos organizados por outros colegas e 
associações em Portugal, no Canadá e em diversos outros países, destacamos 
WUrV�HYHQWRV�FLHQWt¿FRV�UHDOL]DGRV�QR�kPELWR�GR�SURMHFWR�³0XWDo}HV�GRV�0HGLD´��

O primeiro, ainda no início da pesquisa, consistiu não num encontro, mas 
em quatro seminários distintos, no âmbito de um “Ciclo de Conferências em 
&RPXQLFDomR��&XOWXUD�H�1RYRV�0HGLD´�TXH�VH�UHDOL]RX�HQWUH�0DLR�H�1RYHPEUR�
de 2010. Este ciclo contou com a participação de membros da equipa de 
pesquisa e de investigadores internacionais a trabalhar em tópicos semelhantes. 
O objectivo destas sessões foi duplo: apresentar o projecto e o trabalho anterior 
da sua equipa, e informar essa pesquisa em fase embrionária com investigação 
desenvolvida em diferentes países. 

Dois anos depois, em Setembro de 2012, realizou-se a conferência “Mutation 
GH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�j�O¶qUH�QXPpULTXH��(QMHX[�pWKLTXHV��VRFLDX[�HW�SROLWLTXHV´�
na Université du Québec à Montréal, Canadá, que foi integrada nas actividades 
FLHQWt¿FDV� SURPRYLGDV� SHOR�&,567�� HP� OLJDomR� FRP�R�JUXSR�GH� LQYHVWLJDomR�
¿OLDGR�/DE&02�±�/DERUDWRLUH�GH�&RPPXQLFDWLRQ�0HGLDWLVpH�SDU�2UGLQDWHXU��
à data coordenado por Serge Proulx e Florence Millerand. Neste encontro, os 
investigadores do projecto apresentaram já alguns resultados dos estudos de caso 
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e, novamente, outros colegas foram convidados a partilhar o trabalho análogo. 
É deste modo tornada evidente a preocupação com o diálogo constante com a 
FRPXQLGDGH� FLHQWt¿FD�� QmR� DSHQDV�QR�¿QDO� GR�SURMHFWR��PDV�GHVGH�R� LQtFLR� H�
DR� ORQJR� GH� WRGR� R� SURFHVVR��$� SUR¿FXLGDGH� H� YHORFLGDGH� WDQWR� GD� SURGXomR�
FLHQWt¿FD�QHVWH�FDPSR�FRPR�GDV�SUySULDV�WUDQVIRUPDo}HV�GRV�REMHFWRV�WRUQDP�R�
debate académico contínuo num imperativo. 

3RU�¿P��D���GH�-XQKR�GH������� WHYH�OXJDU�D�FRQIHUrQFLD�¿QDO�GR�SURMHFWR��
³5HFRQ¿JXUDWLRQV�� GLJLWDO�PHGLD� DQG� WUDQVIRUPDWLRQV� LQ� SXEOLF� DQG� VFLHQWL¿F�
FRPPXQLFDWLRQ´��QD�%LEOLRWHFD�1DFLRQDO�GH�3RUWXJDO��'HVWD�WRPD��D�FRQIHUrQFLD�
GHGLFRX�VH�HVSHFL¿FDPHQWH�j�DSUHVHQWDomR�GH�UHVXOWDGRV��HP�HVSHFLDO�GD�DQiOLVH�
WUDQVYHUVDO�TXH� WLQKD�EHQH¿FLDGR�PXLWR�GR� DQWHULRU� HQFRQWUR� HP�0RQWUpDO��2�
programa foi assim dividido em duas secções sobre os estudos de casos e uma 
mesa-redonda com a participação dos consultores do projecto. 

'H�PRGR�DOJXP�VH�SUHWHQGH�TXH�D�¿QDOL]DomR�GDV�DFWLYLGDGHV�GH�LQYHVWLJDomR�
GHVWH� SURMHFWR� VHMD� WDPEpP� R� ¿P� GD� GLVFXVVmR� HP� WRUQR� GRV� WySLFRV� QHOH�
estudados. Espera- se que este número especial em português e a obra colectiva 
em francês possibilitem o prolongamento desta conversa académica sobre as 
WHFQRORJLDV�GLJLWDLV�H�DV�FRQ¿JXUDo}HV�±�QRYDV�H�YHOKDV�±�TXH�D�FRPXQLFDomR�
S~EOLFD�H�FLHQWt¿FD�HVWHMDP�H�YHQKDP�D�DVVXPLU��


