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Este documento/objecto constitui-se como parte integrante de um
projecto-dissertação que é o resultado do trabalho de investigação
do laboratório Frequently Asked Questions. Com base na proposta de
um laboratório de investigação crítica em design de comunicação,
propõe-se um modelo teórico e projectual que actua nas diversas
extensões do design no contexto da cultura de network.
Gostaríamos de agradecer com destaque aos professores Víctor Almeida, Miguel Cardoso, António Silveira Gomes e Soﬁa Gonçalves por
todo o apoio e interesse demonstrado ao longo deste processo.
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Geometria de Uma Obra Aberta – Práticas projectuais de investigação crítica em design de comunicação enquadradas no ambiente
da cultura de network.
INTRODUÇÃO
A presente dissertação assume-se como uma investigação teórica
orientada para a prática. A temática geral enquadra-se no âmbito
das práticas projectuais de investigação crítica em design de comunicação, guiadas pelas lógicas da cultura de network.
A cultura de network tem sido estímulo para a diversiﬁcação da produção cultural, especiﬁcamente no âmbito que concerne o design
de comunicação.
ção.. Através de uma investigação téorica destes fenómenos, esta dissertação responde à necessidade de criar um modelo
projectual que sistematize uma actividade de investigação crítica
do ponto de vista da práxis.
No enquadramento da temátical geral, a questão metodológica surge com particular relevância; as metodologias da prática em design
de comunicação confrontam-se com novas possibilidades, funções e
problemas. Factores como a função crítica, a transdisciplinaridade,
o trabalho em network e multi-tasking ou a auto-reﬂexão devem ser
considerados na criação de uma metodologia capaz de compreender
novas extensões do campo disciplinar do design de comunicação.
Que género de metodologia projectual pode ser concebida, tendo
em conta estas alterações? O que potencia? O que torna obsoleto?
O que recupera? Quais as consequências quando levada ao limite?(1)
Neste sentido, como orientar a investigação por forma a sistematizar as perguntas e, simultaneamente, torná-las operativas?

11
(1) Baseado no modelo proposto por McLuhan (1988) para análise dos media.
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A dissertação procura responder à questão central através de uma
estruturação em três fases - contextualização, exposição e aplicação - que visam analisar sob vários pontos de vista as práticas
projectuais críticas em design de comunicação. A contextualização
efectua, por um lado, o estudo horizontal sobre o ambiente destas
práticas e, por outro, a sua análise crítica segundo a Obra Aberta
(ECO, 1962). A enunciação destas premissas conceptuais constrói o
território que suporta o modelo conceptual - Geometria de uma Obra
Aberta - proposto na dissertação. A criação do laboratório Frequently
Asked Questions(2) orienta a investigação teórica na direcção da sua
aplicação prática.
Procedemos à exposição do modelo proposto através de uma problematização individual e localizada. A análise vertical e o desenvolvimento das problemáticas em questão caracterizam-se pelo
cruzamento dos aspectos e exemplos (casos de estudo) mais signiﬁcativos da contextualização, com a deﬁnição de um posicionamento deontológico e ﬁlosóﬁco.
Tratando-se de uma dissertação colectiva, a intersecção das quatro
problemáticas é fundamental para a operacionalidade do modelo.
Deste modo, retornamos a um espaço de diálogo colectivo, por
forma a tecer as considerações e intenções ﬁnais sobre o modelo e
a conduzir à sua aplicação.
Finalmente, é através do laboratório Frequently Asked Questions que
é testada a aplicabilidade prática do modelo Geometria de Uma Obra
Aberta. Com a colaboração-piloto, primeiro caso de estudo deste
laboratório, torna-se possível veriﬁcar as premissas conceptuais e
operativas do modelo proposto.

12
(2) Laboratório que se constitui como caso prático da presente dissertação.
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O modelo Geometria de Uma Obra Aberta propôe-se a:
(I)

Desenvolver uma articulação metódica entre âmbito teórico e prático;

(II)

Iniciar um discurso crítico utilizando o pensamento característico
do design de comunicação;

(III)

Promover o pensamento auto-reﬂexivo sobre design de comunicação,
enquadrando-o no panorama da cultura de network – design thinking;

(IV)

Contribuir para a produção cultural e crítica e, consequentemente,
alargar o entendimento do design de comunicação a um público
mais vasto;

(V)

Contribuir para o currículo do Mestrado em Design de Comunicação e
Novos Media, com a criação do laboratório Frequently Asked Questions.
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Frequently Asked Questions

I CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA
1.1 O IMPACTO DA CULTURA DIGITAL
NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

impacto da

Esta contextualização, mais do que se assumir como uma descrição
exaustiva de todos os fenómenos da cultura digital nas últimas décadas, tem como objectivo estabelecer um conjunto de premissas observáveis no contexto contemporâneo que decorrem do impacto desta.

cultura digital

nova condição
na sociedade
contemporânea
CULTURA DE
NETWORK

Neste sentido, assume-se à partida que este discurso não pretende
ser enquadrado de um ponto de vista histórico, mas sim, realçar
os aspectos que resultaram do impacto da cultura digital na sociedade e que são transpostos, no contexto actual, para o contexto
da produção cultural. Este primeiro momento de contextualização
defende que o aparecimento e desenvolvimento de certos fenómenos, decorrentes da era digital, criaram uma nova condição na
sociedade, com repercussões nas mais diversas áreas de produção
de cultura e conhecimento. Assim, pode-se aﬁrmar que a cultura
da sociedade actual está numa fase de transição entre uma cultura
digital e o que poderia ser denominado por cultura de network.
Parte-se de um contexto mais geral para depois especiﬁcar e decorrer sobre o papel desta cultura de network no discurso e disciplina
do design.
O aparecimento dos media digitais provocou mudanças estruturais
na sociedade contemporânea, questionando os paradigmas cultural,
cientíﬁco, social e político. A esta mudança associam-se termos
como digital, computacional ou era da informação, para descrever um
período de revolução que exerceu um forte impacto nas mais diversas áreas. A segunda revolução tecnológica, iniciada nos anos 80
do século XX, e a consequente massiﬁcação do computador pessoal,
veio alterar profundamente os meios de produção e distribuição, os
modos de consumo e acesso aos bens e à informação.

15
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Enfatizado pelo surgimento da world wide web, este novo cenário
cultural teve grandes repercussões na forma como comunicamos.
O que se assistiu foi a uma sucessiva abstracção, a uma redução
contínua de tudo ao seu componente mais básico e elementar – o
algoritmo(3). Isto permitiu uma maior ﬂuidez e rapidez na produção, distribuição e acesso à informação. Em simultâneo, este
aspecto levou a uma consequente acumulação e sobreposição de
vários sistemas, de formas e modos de comunicação e representação num mesmo espaço, que deixa de estar dependente de uma localização especíﬁca ou concreta. As implicações deste fenómeno na
reformulação do discurso cultural são descritas por Jenkins (2008)
como cultura de convergência(4) na qual «coexistem vários sistemas de
media, através dos quais os seus conteúdos circulam com ﬂuidez».
Neste contexto, assiste-se a uma crescente complexidade dos sistemas de comunicação, assente num território volátil e permeável,
onde o uso e forma pré-estabelecida dos media são desmantelados.
Este fenómeno de desmaterialização confere uma maior autonomia
à comunicação, libertando-a de constrangimentos tecnológicos.

world wide web

algoritmo

CULTURA DE
CONVERGÊNCIA

desmaterialização
dos media

«(…) the projection of the ontology of a computer onto culture
itself. If in physics the world is made of atoms and in genetics
it is made of genes, computer programming encapsulates the
world according to its own logic. The world is reduced to two
kinds of software objects which are complementary to each
other: data structures and algorithms (…). The computerization
of culture involves the projection of these two fundamental
parts of computer software – and of the computer’s unique
ontology – onto the cultural sphere.» (MANOVICH, 2001: 5)
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(3) Este processo aparece descrito com pormenor em Manovich (2001). (4) Tradução livre
do autor: «Convergence: A word that describes technological, industrial, cultural and social
changes in the ways media circulates within our culture. Some common ideas referenced by
the term include the flow content across multiple media platforms, the cooperation between
multiple media industries, the search for new structures of media financing that fall at the
interstices between old and new media, and the migratory behavior of media audiences who
would go almost anywhere in search of the kind of entertainment experiences they want.
Perhaps most broadly, media convergence refers to a situation in which multiple media systems coexist and where media content flows fluidly across them. Convergence is understood
here as an ongoing process or series of intersections between different media systems, not
a fixed relationship.» (JENKINS, 2008: 282)

INTERSECTIONS
BETWEEN
DIFFERENT MEDIA
SYSTEMS

Frequently Asked Questions

máquina vs.
indivíduo

remix

MOVIMENTO
MODERNO / PÓSMODERNISMO
heterogeneidade

«(...) links between
people, between
machines, and
between machines
and people.»

A revolução digital das últimas décadas foi marcada sobretudo pelo
desenvolvimento tecnológico, característica que marcou e inﬂuenciou o que foi classiﬁcado de cultura digital. No entanto, a sucessiva desmaterialização dessa mesma cultura colocou em evidência
uma rede de interligações entre indivíduos, entre máquinas, e entre
o indivíduo e a máquina(5).
«Jameson suggests, a widespread reaction to the elitism of the
modern movement and the new closeness between capital and
culture led to the rise of aesthetic populism. Network culture
exacerbates this condition as well, dismissing the populist projection of the audience’s desires onto art for the production of
art by the audience and the blurring of boundaries between
media and public. If appropriation was a key aspect of postmodernism, network culture almost absent-mindedly uses remix as its dominant form.» (VARNELIS, 2008)
O Pós-modernismo, em oposição ao Movimento Moderno, quebrou a procura de uma sociedade homogénea, ideologicamente
funcional e orgânica,
ânica,
nica, para sobrepor uma noção de sociedade assente no capital e bens de consumo (intensiﬁcação do modelo capitalista). Segundo Varnelis (2008), este aspecto teve ramiﬁcações nas
várias vertentes de produção cultural, aliando a uma maior fragmentação uma heterogeneidade(6). É nesta fase, de proclamação da

(5) Varnelis defende que actualmente se assiste à transição entre a cultura digital, que
marcou o período entre 1980-90, para uma cultura da network, também defendido por
Castells (2003), cada vez mais interconectada através das inúmeras ligações criadas em
rede. «In Digital Culture, his incisive historical survey of the first computational era and
the developments that led up to it, Charlie Gere describes the digital as a socioeconomic
phenomenon instead of merely as a technology. The digital, he observes, is fundamentally
a process of abstraction, reducing complex wholes into more elementary units (…) But
the digital culture that Gere describes is rapidly being supplanted by network culture.
Today, networked connection replaces abstraction. Information is less the product of discrete processing units than the outcome of the networked relations between them, links
between people, between machines, and between machines and people.» (VARNELIS,
2008) (6) «(…) postmodernism was an acknowledgment of the triumph of capitalism, in
which the last enclaves of resistance or autonomy succumbed to commodification, and
that these particular conditions have produced a number of cultural symptoms, including
a concentration on the autonomy and freeplay of the signifier, the use of the ‘randomly
heterogenous and fragmentary and the aleatory’, the ‘schizophrenic’ experience of language and the world, and the flattening of space. It is possible to observe these cultural
symptoms across a number of fields and to connect their appearance explicitly with the
development of digital technology, in music, design, art and literature, as well as in philosophy.» (GERE, 2004: 152)
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cultura digital, que se começam a diluir as fronteiras dos media e se dá o
início da enfatização da rede, tendo como base o progresso tecnológico.

diluição de
fronteiras entre
media

Paradoxalmente e mais do que nunca, o acesso a todo o tipo de
conteúdos e informação generalizou-se. A informação tornou-se
progressivamente portátil e a sua circulação mais livre(7). As fronteiras no campo de produção tornam-se menos definidas, criandose o que é entendido como um processo de constante remix e reinterpretação(8).
Actualmente o foco da produção cultural não se suporta tanto no
peso dessa mesma tecnologia, mas sim, no conjunto de relações,
cada vez mais complexiﬁcadas, que se desenham dentro da network,
dentro de um espaço cada vez mais desligado de uma realidade física e materializada. A este conceito de cultura de network deve estar associado o de uma globalização crescente, espelhada nas mais
diversas áreas da sociedade. Estamos portanto numa época de charneira entre uma cultura digital, marcadamente tecnológica, e uma
cultura da network, que a realidade anterior permitiu e efectivou.
«Although other ages have been networked, ours is the ﬁrst
modern age in which the network is the dominant organizational paradigm, supplanting centralized hierarchies. The
ensuing condition, as Manuel Castells suggests in The Rise of
the Network Society, is the product of a series of changes: the
change in capital in which transnational corporations turn to
networks for ﬂexibility and global management, production,
and trade; the change in individual behavior, in which networks have become a prime tool, individuals seeking freedom
and communication with others who share their interests, desires, and hopes (…).» (VARNELIS, 2008)
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(7)!Plataformas online, como é o exemplo da Wikipedia, tornaram o acesso a todo o tipo
de informação cada vez mais rápido e eficaz. Motores de busca e redes sociais estabelecem a mediação necessária para o indivíduo manter o contacto e poder deslocar-se no
universo que é o ciberespaço. Neste sentido, nas várias vertentes de produção cultural,
tudo está ligado através de networks, interpessoais no caso das redes sociais, de arquivo
e disseminação de conhecimento no caso do wikipedia. Interessa salientar que não só o
acesso e distribuição da informação é mais rápido e eficaz, mas também foi provocado no
indivíduo uma necessidade recorrente de registo e arquivo de todos os acontecimentos
e artefactos, que se destinam à disponibilização e partilha. (8) Os conceitos de remix e
reinterpretação, aplicados a este contexto, encontram-se desenvolvidos com pormenor
em MANOVICH (2005).

PRODUÇÃO
CULTURAL
desenhada dentro
da cultura de
network

Frequently Asked Questions

MUDANÇA DE
PARADIGMA

paradigma
científico e modelo
de produção
cultural

INQUIETAÇÃO NO
DESIGN (séc.XXI)

Esta mudança de paradigma, que se estendeu aos contextos social
e cultural, veio sobretudo trazer alterações nos modos e processos
de produção, diluindo os limites de conﬁguração da realidade, tal
como estavam deﬁnidos anteriormente. Tais alterações conduziram
ao apogeu de uma sociedade que, cada vez mais, tem o seu suporte
no conhecimento e método cientíﬁco. Neste sentido, a network enquanto dominante cultural, funciona também como metáfora para
uma sociedade que recorre ao paradigma cientíﬁco como modelo a
importar para a produção cultural. Estamos presente uma época na
qual o rigor de ensaio e a pertinência da observação adquirem contornos mais nítidos noutras áreas do conhecimento, nomeadamente
nas práticas artísticas. Ao mesmo tempo, este período caracteriza-se por uma necessidade iminente de reformulação das estruturas
de organização da sociedade.
O modelo capitalista ocidental, suporte da sociedade nas últimas
décadas, atingiu agora, no início do século XXI, um ponto de ruptura no qual se torna necessária a sua reformulação, tendo em conta todas as vertentes a que se estende e repercussões que origina.
Este período crítico tem conduzido as disciplinas, nomeadamente o
design, a alguma inquietação, forçando um questionamento sobre
novas necessidades do mercado, questões de ética, atitude e limites da disciplina. Este problema coloca em causa, por um lado, os
mercados existentes e, por outro, os currículos académicos de formação proﬁssional. Estas temáticas são recorrentes e enquadram-se
no(s) discurso(s) do design, estando a ser desenvolvidas no contexto actual.
«Daniel van der Velden’s provocative 2006 missive “Research
and Destroy: Design as Investigation” provides a more recent
historical snapshot of design practice in the wake of larger
shifts in notions of labor and value in the new global economy
(…) while Andrew Blauvelt’s essay “Tool (Or, Postproduction
for the Graphic Designer)” explores ways that traditional no-
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tions about labor, craft, and authorship are being challenged by
the contemporary cultural climate of the remix and the reissue,
in which designer don’t simply use tools anymore, but make
and share them.» (BLAUVELT e LUPTON, 2011: 10)
Assiste-se portanto a uma ultra-especialização do indivíduo onde,
desde o percurso de formação até à prática proﬁssional, este segue
um trajecto tendencialmente mais fechado relativamente às disciplinas a que recorre. Por conseguinte, torna-se indispensável um
reposicionamento do designer e da própria disciplina do design face
a estas problemáticas contemporâneas, de modo a introduzir o diálogo como forma de produção crítica no seu trabalho. O designer
torna-se cada vez mais um agente activo neste processo de reformas
sociais, políticas e culturais. As suas ferramentas, funções e responsabilidades são exponencialmente maiores, fazendo-o adquirir um
papel fundamental na construção crítica desta cultura de convergência.

Design as
Investigation

Ultraespecialização do
indivíduo
Reposicionamento
do designer

CONSTRUÇÃO
CRÍTICA

1.2 O DESIGN DE COMUNICAÇÃO E A CULTURA DE NETWORK
Este capítulo pretende situar o discurso contemporâneo do design
de comunicação como reﬂexo e metáfora epistemológica(9) contemporânea. Se por um lado, a ciência e a tecnologia têm impacto
no nosso entendimento da cultura, por outro, a própria produção
cultural tem tido implicações no discurso cientíﬁco e tecnológico.
É pois, o fenómeno da network enunciado anteriormente, que tem
mediado a dialéctica da ciência e cultura e, por isso, sido fulcral na
(re)formulação do discurso do design.
No sentido de estabelecer uma sistematização do discurso do design, a presente dissertação colectiva pretende continuar e contribuir para a discussão sobre os novos limites da disciplina. Parte-se
do princípio que o discurso do design não está desligado de uma

metáfora
epistemológica

DISCUSSÃO
sobre os novos
limites da disciplina
do design
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(9) «All this explains how contemporary art can be seen as an epistemological metaphor.
The discontinuity of phenomena has called into question the possibility of a unified,
definitive image of our universe; art suggests a way for us to see the world in which we live,
and, by seeing it, to accept it and integrate it into our sensibility. The open work assumes
the task of giving us an image of discontinuity. It does not narrate it; it is it. It takes on a
mediating role between the abstract categories of science and the living matter of our
sensibility; it almost becomes a sort of transcendental scheme that allows us to comprehend
new aspects of the world.» (ECO, 1962: 90)

Frequently Asked Questions

continuidade histórica que o permitiu afirmar-se como disciplina.
Irá ser efectuada também a enumeração dos fenómenos contemporâneos, intra e extra disciplina, que têm conduzido a reformulações
no discurso do design, ou pelo menos, a uma auto-crítica ao nível
de processos, de produção e de pós-produção.

elogio do indivíduo

“Designer como
Autor”
“Morte do Autor”

O discurso do design contemporâneo pode ser visto, numa primeira instância, sob o legado do modernismo, tendo em conta que é
a «herança do modernismo que nos permite falar de “linguagem
visual” em Design»(10) (BLAUVELT, 2008). Numa primeira instância, a Bauhaus ﬁrmou o design como disciplina passível de ser
ensinada; a fórmula “forma igual a função” estabelece os cânones
de um design altamente racionalista, explícitos também em movimentos como o Estilo Internacional. No entanto, este aspecto
normativo de homogeneização da sociedade, reﬂecte-se no pós-modernismo de forma antagónica. O elogio do indivíduo torna-se
a norma, exaltando uma multiplicidade de manifestações estéticas,
como por exemplo o movimento punk ou o psicadelismo. O paradigma
pós-moderno do design culmina na exaltação do designer como autor.
«Poynor
Poynor acredita que, embora seja uma das ideias mais importantes do design gráﬁco do período pós-moderno, o “Designer
como Autor” é também um dos seus conceitos mais problemáticos. Os problemas começaram com a aplicação das ideias pós-estruturalistas sobre a “Morte do Autor” ao design. Se a ideia
original de Barthes era criticar o Autor enquanto ﬁgura de autoridade, substituindo-o pela ﬁgura mais democrática do Leitor,
no design esta estratégia acabava por, conscientemente, ter os
resultados opostos – muitos dos designers que invocavam as teorias de Barthes chamavam a atenção para si mesmos no processo,
colocando-se assim na ribalta. Aquilo que na teoria literária parecia um apelo à neutralidade e mesmo ao anonimato, transformava-se numa receita para a fama.» (MOURA, 2011: 46)

21
(10)!Tradução livre do autor: «Indeed, it is this inheritance of modernism that allows us to
speak of a “visual language” of design at all.» (BLAUVELT, 2008)
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De uma maneira geral, o pós-modernismo abriu o espectro do design à experimentação, possibilidade que até então estava presa a
standards modernistas. Tal como Wild (2011) descreve, o boom de
ﬁlosoﬁas sobre semiótica e sintaxe, desenvolvidas pelas correntes
estruturalista (e pós-estruturalista), começam também a informar
o discurso do design(11). Por outro lado, o designer enquanto produtor de conteúdo autoral, envolve o público - consumidores, utilizadores, intérpretes, leitores - no acto criativo da interpretação.

alterações ao
discurso do Design

O design contemporâneo já não se deﬁne por uma «cristalização do
progresso» (BAZZICHELLI, 2011: 23) modernista como princípio
globalizante de uma sociedade melhor, através da aﬁrmação da
disciplina como solucionadora de problemas.
«Many designers still use the term ‘problem-solving’ as a nondeﬁned description of their task. But what is in fact the problem? Is it scientiﬁc? Is it social? Is it aesthetic? Is the problem
the list of prerequisites? Or is the problem the fact that there is
no problem?» (VELDEN, 2006: 17)
Veriﬁca-se, sim, que a realidade actual do design é mais complexa,
no sentido (I) dos agentes que nele intervêm, (II) das possibilidades
de produção (III) e da pluralidade de contextos e soluções formais.
Assim, o discurso actual do design deve prever «um múltiplo e
alternante conjunto de polaridades com indivíduos e instituições
altamente inﬂuentes que actuam como centros de gravidade»(12)
(GIAMPIETRO, 2011: 218). Subjacente a este espírito de polivalência, está uma estrutura dinâmica e aberta que compreende,
naturalmente, a cultura de network.
«To network means to create relationship networks, in order to
share experiences and ideas in the context of a communicative
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(11) «It is critical to note that these experiments had their beginnings largely in academic
settings, informed by contemporary semiotic and structuralist thoery. Those experiments
were a critical step in broadening the visual possibilities and being more responsive to the
instability and sublety of actual communication (something ignored by standard modernist typography).» (WILD, 2011: 20-21) (12) «Rather than seeing design as a single paradigm
practiced in a uniform way by canonical figures, this “universal” model of design (...) sees a
multiple, shifting set of polarities with highly influencial individuals and institutions acting
as centres of gravity.» (GIAMPIETRO, 2011: 218)

PROBLEMSOLVING

centros de
gravidade

Frequently Asked Questions

exchange, and an artistic experimentation in which the sender
and the receiver, the artist and the public, act on the same
plane.» (BAZZICHELLI, 2006: 18)
massificação
do computador
pessoal

desktop publishing
peer-to-peer

print demand

O discurso contemporâneo, despoletado pela massiﬁcação do computador pessoal e pelo acesso a ferramentas de edição de imagem/
texto por parte da generalidade dos utilizadores, pôs em causa
o lugar do designer enquanto entidade única e especializada na
criação de mensagens visuais. Além disso, com o aparecimento da
world wide web, o campo alargado da publicação impressa, assistiu ao
nascimento do documento digital, em oposição ao objecto impresso, mais facilmente distribuído e potencialmente gratuito.
Da emergência da cultura de network, surgiram fenómenos como o
desktop-publishing e o peer-to-peer, ferramentas que pela sua ﬂexibilidade e simplicidade começaram a confrontar o design de comunicação com novos modos de produção. Por outro lado, novas formas
de distribuição, tais como blogs especializados ou plataformas de
print-on-demand, atribuem aos designers um novo papel como potenciais editores do discurso cultural.
«While desktop publishing changed the journey from initial
concept to printed page, recent innovations have transformed
the means of manufacture and circulation. Mobile devices,
print-on-demand systems, low-cost digital printing equipment, rapid prototyping, and web-based distribution networks
have created new oportunities for designers, writers, artists
and anyone else – from doctors and lawyers to school kids and
housewives – to take up the tools of creative production. Recent design practice has taken a pragmatic turn, emphasizing
process, situation, and social interaction over a ﬁxed and ﬁnal
outcome. Design is a process that anyone can use as well as a
specialized discourse whose language is open to exploration
and expansion.» (BLAUVELT e LUPTON, 2011: 9)
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Com a ascensão de uma sociedade especializada, em que a portabilidade da informação e dos objectos se torna um requisito para todos, os conceitos de propriedade, autoria e partilha tornam-se alvo
de discussão no ambiente do design. Partindo da cultura de network
assistimos a declinações para uma cultura do remix, do mash-up e
da colagem, por exemplo. Associados a uma febre de partilha e de
circulação de informação, a network conduz o designer a actos de
experimentação, de autonomia, de crítica e até de contracultura.
O espaço de intervenção do design começou a alargar-se sucessivamente para outros territórios, nomeadamente o espaço expositivo
como espaço de produção em design. Mais ainda, organizações
como a Creative Commons permitiram a gestão livre do conhecimento, disponibilizando direitos e ferramentas de partilha e contribuindo para a criatividade e inovação. Finalmente, iniciativas tais
como o Open Source vieram trazer novas abordagens colaborativas, nas quais o design de comunicação também se começa a enquadrar. Reinfurt (2001), no artigo “Um possível cenário para um
futuro colectivo”(13) defende um modelo do design de comunicação
integrado em práticas open source e peer-to-peer. Com a constatação
de que a sociedade se tem especializado cada vez mais e que a procura de trabalho técnico começa a escassear, tornou-se necessário
para a disciplina do design reﬂectir sobre cenários futuros. Além
disso, e como enunciado anteriormente, as lógicas da cultura de
network vieram abrir todo um leque de novas aplicações para o design, exigindo dele a responsabilidade de um espírito mais crítico.
Se por um lado existe o empenho no desenvolvimento de uma teorização da prática em design, por outro, podemos considerar como
hipótese o desenvolvimento de uma investigação orientada para a
prática. Sendo esta última produtora simultaneamente de conhecimento e de forma. Tendo em conta estes factores de transformação
no design de comunicação, surge então a necessidade de provocar
um discurso crítico no pensamento em design. Assim, a vontade
e necessidade de recontextualização do design é contemplada por
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(13) «No longer will the designer be the sole author of a unique solution for a discrete
problem, but instead we will be free to explicitly adopt other designers’ works to fit our
own needs. (...)The Open Source Software movement provides a solid model for a future
practice of graphic design. Open Source Software preaches a gospel of open collaboration and sharing for the collective good.» (REINFURT, 2001)

propriedade,
autoria e partilha

Creative commons

Open source

Frequently Asked Questions

Investigação para o
Design
Design Thinking

via (I) da reformulação de currículos académicos; (II) de um investimento na Investigação para e por design(14); (III) da procura
de modelos, simultaneamente práticos e críticos – design thinking;
«Increasingly Design will be used to formulate potential scenarios and to speculate about the future; design as a tool for
prototyping rather than implementing stable solutions.»
(METAHAVEN, 2009: 251)
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É a partir desta compreensão da condição cultural do designer, que
o laboratório Frequently Asked Questions encontra a sua norma, a sua
ﬁlosoﬁa de acção:
«(…) here is a culture that upholds the value of discontinuity
against that of a more conventional continuity; here is a culture
that allows for diﬀerent methods of research not because they
may come up with identical results but because they contradict
and complement each other in a dialectic opposition that will
generate new perspectives and a greater quantity of information.» (ECO, 1962: 83)
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RESEARCH

(14) «‘Research’ could mean different things. It could mean research ‘for’ design and research ‘by’ design. If you are looking for a more effective way to have research inform your
actions, then it is the investigation adjacent to designing. Research ‘by’ design means that
process itself is a type of research; if the way you work is committed to getting outcomes
which appear different then research needs not to just inform but also form the work.»
(METAHAVEN, 2009: 241)
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1.3 PREÂMBULO — APRESENTAÇÃO DO MODELO
GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA

N

O!

ﬁg.1 - Modelo
Geometria de Uma

"

Obra Aberta, laboratório Frequently
Asked Questions
(2012)

I

A

O discurso, estabelecido no capítulo anterior, age em concordância
com o principio estrutural a partir do qual Umberto Eco constrói
a Obra Aberta isto é; que o discurso cultural, no qual o design
também se enquadra, bem como a «(…) concepção de obra nasce
em concomitância ou em explícita relação com determinadas impostações das metodologias cientíﬁcas, da psicologia ou da lógica
contemporâneas» (ECO, 1962: 23). Neste sentido, é exposta a relação histórica do ponto de vista contemporâneo do discurso do
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design com a ciência, a tecnologia e as noções epistemológicas que
lhes estão subjacentes.

A quadratura do círculo
quadratura

Ɏ

METÁFORA
HÍPOTESE

A quadratura do círculo é um problema proposto por antigos geómetras. Consiste no desaﬁo de construir um quadrado com a
mesma área de um dado círculo. A expressão surge na estrutura
do modelo como acto consciente da intenção de construção do
logicamente ou intuitivamente impossível — a impossibilidade de
uma compreensão total e unívoca, representada por (k) no modelo
Geometria de Uma Obra Aberta (ﬁg.1), e a tentativa de o fazer, representada pela quadratura e pelos seus quatro eixos.
Representa, também, a metáfora epistemológica(15) dum certo discurso ou poética do design que «(…) mais do que conhecer o mundo, produz complementos do mundo, formas autónomas que se
acrescentam às existentes, exibindo leis próprias e vida pessoal»
(ECO, 1962: 155).

Geometria de uma obra aberta

enquanto modelo
hipotético de
uma metodologia
projectual
do design de
comunicação

Por outro lado, como a «noção de “obra aberta” não é apresentada por Eco como categoria crítica, mas representa um modelo
hipotético» (Idem: 26), de compreensão da produção artística de
vanguarda do seu tempo, é-nos permitido teorizar e actualizar
com alguma liberdade e desvio sobre a mesma. Se, por um lado,
o modelo Geometria de Uma Obra Aberta é uma abordagem teórica
(entre as várias possíveis) de leitura das práticas críticas em design
de comunicação, por outro, é também um modelo que conceptualiza uma metodologia de produção para essa mesma área. É tanto
uma proposta de leitura dessas práticas, como um modelo para a
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(15) «trata-se de estruturas que se apresentam como metáforas epistemológicas, como
resoluções estruturais de uma consciência teorética difundida (não de uma teoria determinada, mas de uma convicção cultural assimilada)» A noção de metáfora e, dentro deste
contexto, encontra-se desenvolvida com maior profundidade em Eco (1962: 154-162)
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construção e produção dentro das mesmas. Não obstante aos princípios de qualquer teorização sobre a Obra Aberta:
«This hypothesis of an oriented production of open possibility
of an incitement to experience choice, of a constant questioning of any established grammar, is the basis of any theory of the
“open work,” in music as well as in every other artistic genre.
The theory of the open work is none other than a poetics of
serial thought.» (ECO, 1962: 218)

Eixos da geometria de uma obra aberta
A proximidade na poética das obras (ECO, 1962: 24) com o tipo de
produção cultural que é feita hoje em design, permite-nos delinear
pontos de contacto teóricos, conceptuais e formais com a ideia original de abertura. Pontos que serão expostos, de modo particular,
nas problemáticas individuais e que estão subordinados aos eixos
do modelo conceptual proposto.
Este modelo conceptual propõe a construção de um discurso que
parte de um conjunto de variáveis que, através da observação e
questionamento das mesmas, é encaminhado para uma hipótese e
se formula na (I)deia. Este questionamento e observação são conduzidos pela noção de colectividade – (N)etwork, enquanto condicionante processual. O laboratório Frequently Asked Questions apresenta-se assim como um espaço de produção e disseminação de (O)
bjecton , primeira conﬁguração física da hipótese. Daqui surge um
(A)rquivo crítico e inacabado, legado colectivo daqueles que nele
participam. O objectivo ultimo é o de que se continue o esforço
e o processo continuado da interpretação. Compreendendo que
a única deﬁnição possível é feita por aproximação: a partir dessa
continuidade, da rede de interpretações e relações conotativas que
se vão estabelecendo a cada leitura.
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«Trata-se portanto da tentativa de estatuir uma nova ordem de
valores que extraia os seus próprios elementos de juízo e os
seus próprios parâmetros da análise do contexto no qual a obra
de arte se coloca, movendo-se em suas indagações para antes
e depois dela, a ﬁm de individuar aquilo que na verdade interessa: não a obra-deﬁnição, mas o mundo de relações de que
esta se origina; não a obra-resultado, mas o processo que preside a sua formação; não a obra-evento, mas as características
do campo de probabilidades que a compreende. Este, segundo
Eco, é um dos aspectos fundamentais do discurso aberto, que é
típico da arte, e da arte de vanguarda em particular.» (CUTOLO apud ECO, 1962: 9-10)

29

Frequently Asked Questions

BIBLIOGRAFIA
BAZZICHELLI, Tatiana (2006), Networking: The Net as Artwork. Digital
Aesthetics Research Center, Aarhus
University, Aarhus.
BAZZICHELLI, Tatiana (2011),
Network Disruption. Department of
Information and Media Studies Aarhus
University, Aarhus.
BLAUVELT, Andrew (2008), “Towards
Relational Design”, in Design Observer.
Página consultada em 17 de Outubro de
2012, <http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=7557>.
BLAUVELT, Andrew e LUPTON,
Ellen (2011), “Introduction”, in Graphic
Design – Now In Production, Andrew
Blauvelt e Ellen Lupton (eds.), Walker
Art Center.
CASTELLS, Manuel (2001), A Galáxia
Internet: Reﬂexões sobre Internet, Negócios e Sociedade. 2ª edição, Fundação
Calouste Gulbenkian, Lisboa.
ECO, Umberto (1962), Obra Aberta.
Editora Perspectiva, São Paulo. 1971
ECO, Umberto (1962), The Open
Work, Harvard University Press, Cambridge. 1989
GERE, Charlie (2004), Digital Culture.
Reaktion Books, London.
GIAMPIETRO, Rob (2011), “School
Days”, in Graphic Design – Now In
Production, Andrew Blauvelt e Ellen
Lupton (eds.), Walker Art Center.

JENKINS, Henry (2008), Convergence
Culture: Where Old and New Media
Collide. NYU Press.
LAFIA, Marc (2012), Empires: A Film
on Networks.
MANOVICH, Lev (2001), Database as
a Symbolic Form. Cambridge, The MIT
Press.
MANOVICH, Lev (2005), Remix and
Remixability. Página consultada em 28
de Outubro de 2012, <http://www.nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-0511/
msg00060.html>.
METAHAVEN (2009), Iaspis Forum
on Design and Critical Practice: The
Reader, Magnus Ericson, Martin Frostner, Zak Kyes, Sarah Teleman e Jonas
Williamsson (eds.), Sternberg Press.
MILLER, Paul D. (2004), Rhythm Science. The MIT Press, Cambridge.
MOURA, Mário (2009), Design Em
Tempos de Crise. Braço de Ferro,
Lisboa.
MOURA, Mário (2011), O Big Book
Uma Arqueologia do Autor. Facudade de Belas-Artes da Universidade do
Porto.
REINFURT, David (2003), “One
Possible Scenario for a Collective
Future”, Dot Dot Dot 5. Consultado
a 17 de Setembro de 2012, <www.
haraldpeterstrom.com/content/5.pdfs/
Harald%20Peter%20Str%C3%B6m%20
%E2%80%93%202%20Read%20Later,%20lulu.com%20draft.pdf >.

31

GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA TOMO I

VARNELIS, Kazys (2008), The Rise of
Network Culture. Página consultada em
29 de Outubro de 2012,
<varnelis.net/the_rise_of_network_culture#_edn1>.
VARNELIS, Kazyz (2010), The
Meaning of Network Culture. Página
consultada em 29 de Outubro de 2012,
<www.eurozine.com/articles/2010-01-14-varnelis-en.html>.
WILD, Lorraine (2011), “Unraveling”,
in Graphic Design – Now In Production,
Andrew Blauvelt e Ellen Lupton (eds.),
Walker Art Center.

32

09.30  AM  FRI,  01032013  ://FAQ  #TOMOS_GEOMETRIA_DE_UMA_OBRA_ABERTA

F

2

TOMO II

Madalena Guerra, Ana Malheiro,
Renato Amaral, Diogo Ramalho
GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA

FAQ
Look Mom No Head!, Lisboa, 2012

(conteúdos)
2/3
(nota introdutória) | II EXPLORAÇÕES |
MADALENA GUERRA

ANA MALHEIRO

A Alienação como método de construção crítica no design de comunicação | (preâmbulo) | Introdução 17 | A1 Arqueologia da Alienação 23 | A.1.1 Alienação segundo Hegel 23 | A.1.1.1 Modelo
Geometria de Uma Obra Aberta segundo Hegel 26 | A1.1.2 Laboratório: Infraestrutura 28 | A1.2 Alienação segundo Marx 28 | A1.2.1
Modelo Geometria de uma Obra Aberta segundo Marx 32 | A1.2.2
Laboratório: Colaboração 34 | A1.3 Uso Plurívoco de Alienação
34| A1.3.1 Alienação como compromiso com a situação 36 | A1.3.2
Epílogo para Marx 37 | A1.3.3 Alienação do Arquivo e da Network
38 | A1.3.4 Laboratório: Duplo movimento de des/construção 40
| A2 Discursos de vanguarda 43 | A2.1 Discurso do design contemporâneo 44 | A2.2 Laboratório: Brieﬁng preâmbulo 47 | A2.2.1
Objet Trouvé: Casos de estudo 48 | A2.2.1.1 Dexter Sinister, An
Octupus Plain View 49 | A2.2.1.2 Metahaven, Facestate 53 | A3
Alienação como Estranhamento 55 | A3.1 Impulso Utópico 55 |
A3.2 Desconstrução histórica 57 | A3.3 Distorção da percepção e
informação 59 | A3.3.1 Naive Set Theory 63 | A3.4 Laboratório:
Brieﬁng (2ª parte) 64 | Conclusão 67 | Bibliograﬁa 71 |
B Transdisciplinaridade como Metametodologia do Design de Comunicação | (preâmbulo) | Introdução 79 | B1 A transdisciplinaridade e a network: novos circuitos de cooperação para o design de
comunicação 85 | B1.1 O que é aﬁnal a transdisciplinaridade? Entre,
através e além das disciplinas 85 | B1.2 Porquê design de comunicação transdisciplinar? 89 | B1.3 Transdisciplinaridade: novos contextos para o design 92 | B2 Metodologias colaborativas do design de
comunicação 97 | B2.1 Do Design ao design colaborativo 97 | B2.2
A obra aberta como metodologia participativa 103 | B2.3 Caso de
Estudo Åbäke: Designers-Instigadores 105 | B2.4 Caso de Estudo –

Forms of Inquiry 109 | (nota de saída 1) | B3 A transdisciplinaridade
como investigação em design de comunicação 115 | B3.1 Investigação
como ferramenta crítica ou investigação como produção ou as duas?
115 | B3.1.1 Nova geração de designers: “designers-researchers” 119 |
B3.2 Ensino do design de comunicação: novos percursos pedagógicos
121 | B3.2.1 Do legado da Bauhaus à caixa de ferramentas da Serving
Library – dois casos de estudo 122 | (nota de saída 2) | B4 Metametodologia para um design crítico 131 | B4.1 Modelo teórico de uma
Metametodologia do Design de Comunicação 131 | B4.2 Critical
Design: Pensar=Fazer 134 | Conclusão 139 | Bibliografia 143 |
C Distribuição como crítica no design de comunicação | (preâmbulo) | Introdução 151 | C1 Distribuição e network: entre fenómenos
passados e presente 155 | C.1.1 Fluxus e a distribuição em rede 155 |
C1.2 Mail Art e a rede como comunidade 162 | C1.3 Samizdat como
modelo de distribuição precursor da Internet 167 | C2 A distribuição
na sociedade de rede e os seus fenómenos 173 | C2.1 Fora do espaço
e do tempo 175 | C2.2 Fora do espaço de covergência 178 | C2.3
Visibilidade 183 | C2.4 Repetibilidade 188 | C2.5 Ressonância 191
| C3 Casos de estudo 197 | C3.1 “Bulletins of the Serving Library”
197 | C3.2 “Triple Canopy” 203 | Conclusão 209 | Bibliografia 213 |
D O arquivo como modelo de interpretação e (re)apresentação no
design de comunicação | (preâmbulo) | Introdução 223 | D1 Arquivo
como modelo simbólico 227 | D1.1 Da catalogação ao arquivo 227 |
D1.2 Arquivo como produção cultural - objecto e sistema, narrativa
e memória 229 | D1.3 Arquivo no contexto da cultura de network
232 | (nota de entrada 1) | D2 Design como espaço de produção,
representação e (re)apresentação 237 | D2.1 Arquivo como modelo
de interpretação, representação e reedição em design 237 | D2.2
Espaço expositivo como espaço de produção e comunicação em
design 239 | D2.3 Casos de estudo 245 | D2.3.1 EntreBetween/subSENSORIAL/The File Room, Antoni Muntadas 247 | D2.3.2 The
Atlas Group Archive, Atlas Group vol.1 251 | D2.3.3 Téléthèque, En-

RENATO AMARAL

DIOGO RAMALHO

contros Videográficos/The Daimler Session 255 | D2.3.4 Ghosts in
the Machine 256 | D2.3.5 Graphic design in the White Cube 258 |
D2.3.6 Forms of Inquiry – The Architecture of Critical Graphic Design 259 | D2.3.7 Reading Forms, Exhibiting Graphic Design Exhibitions/Graphic Design, Exhibition Context, Curatorial Practices
261 | D2.4 Espaço expositivo em Design – continuidades e rupturas
no discurso da disciplina 266 | (nota de entrada 2) | D3 Repensamento
do design como desconstrução crítica 277 | D3.1 Desconstrução do
arquivo como um processo de investigação crítica em design 277
| D3.2 Rehypothesis, do arquivo à ideia: Geometria de uma Obra
Aberta 280 | CONCLUSÃO 283 | Bibliografia 285 |
III INTERSECÇÕES | AB The World as it 291 | AC à la ARPANET
295 | AD 20121130185814.mp3 305 | BC Everything 307 | BD
Estruturalismo processual ou Metametodologia Curatorial 315 | DC
arquivo biblioteca internet 319 |

(nota introdutória)
O TOMO II estrutura-se através do encadeamento de quatro ensaios críticos, cujas temáticas decorrem da problemática geral da
dissertação. Constrói-se, deste modo, um discurso crítico que expõe teoricamente o modelo conceptual do laboratório Frequently
Asked Questions. A sua leitura integrada e extensiva, permite criar
pontos de partida e intersecção com a actividade laboratorial.
À semelhança do modelo conceptual, as exposições individuais
seguem uma mesma lógica de leitura. Assim, da (I)deia à rehypothesis, estabelece-se um percurso dividido em quatro instâncias
– (A) Alienação como discurso de vanguarda do design de Comunicação, (B) A Transdiciplinaridade como Metametodologia do
design de Comunicação, (C) Distribuição como crítica do design
de Comunicação, (D) O arquivo como modelo de interpretação e
(re)apresentação do design de Comunicação.

A ALIENAÇÃO
COMO MÉTODO
DE CONSTRUÇÃO
CRÍTICA NO DESIGN
DE COMUNICAÇÃO

A
(Madalena Guerra)

(preâmbulo)
Considerando o modelo conceptual do laboratório Frequently Asked
Questions, apresentado no Tomo anterior, a presente dissertação
“Alienação como método de construção crítica” insere-se na problemática geral – práticas projectuais de investigação crítica em
design de comunicação no ambiente da cultura de network. Na
primeira parte da dissertação geral (TOMO I), apresentámos uma
proposta de modelo conceptual a essas práticas, o modelo Geometria
de uma Obra Aberta. No TOMO II voltamos a apresentar o modelo
propondo-nos a explicá-lo teoricamente. Neste sentido, a problemática “Alienação como método de construção crítica” (primeira
de outras três) propõe-se a expôr um dos movimentos gerais do
modelo, – o movimento (I)deia-(O)bjecton.

fig.1 – variável
A do modelo
Geometria de
Uma Obra
Aberta,
laboratório
Frequently
Asked Questions
(2012)
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Numa perspectiva particular, o movimento (I)deia-(O)bjecton descreve
a procura de formalizações do discurso de investigação no laboratório Frequently Asked Questions, – parte da exploração de um briefing
auto-proposto(1) e caminha no sentido da determinação do mesmo.
A presente dissertação propõe problematizar as possíveis materializações desse discurso através da noção de alienação como uma
leitura acompanhada capaz de englobar e sintetizar esse discurso.
Indicando-a, simultaneamente, como um método de interpretação
e aplicação de construção crítica do laboratório.
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(1) Para uma maior contextualização c.f. 3.2.2. Briefing – da antecâmara à distribuição.
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INTRODUÇÃO

discurso de
investigação crítica
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«Here is a culture that upholds the value of discontinuity against
that of a more conventional continuity; here is a culture that
allows for different methods of research not because they may
come up with identical results but because they contradict and
complement each other in a dialectic opposition that will generate new perspectives and a greater quantity of information.»
(ECO, 1962: 83)
Foi declarado no TOMO I o posicionamento no que diz respeito
ao binómio Investigação e Design: enquadramos as nossas intenções na vertente research by design, o que implica que o processo de
design seja tanto um modo de investigação como o resultado e o
valor objectivo da pesquisa. Não obstante ficou por esclarecer qual
é o estudo, ou seja, o objecto de pesquisa. Na taxonomia de Cross
(1999) o campo da investigação em design divide-se em três categorias: epistemologia do design, que consiste no estudo das formas
do design conhecer; praxiologia do design, ou seja, o estudo das
práticas e processos do design; e fenomenologia do design, o estudo da forma e configuração dos artefactos. A visão segmentada de
Cross infere que as formas de investigação se desenvolvem paralela
e independentemente para apenas convergirem através de uma «conversa disciplinada»(2). Por outro lado, no laboratório Frequently Asked
Questions os objectos de investigação não se enquadram dentro desta
disciplinaridade regulada, porque os três são entendidos como complanares e transdependentes.
«Uma ciência só pertence aos estudos humanísticos (…) se o seu
objecto se nos tornar acessível através de um processo baseado
na relação sistemática entre vida, expressão e compreensão».
(PALMER apud DILTHEY, 2006: 113)
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(2) Tradução livre do titulo do texto, “A Disciplined Conversation”
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O acto de investigar, que é simultaneamente o acto de desenhar,
deve ser encarado como uma unidade dinâmica entre a epistemologia, a praxiologia e a fenomenologia, – para estudar e desenvolver
formas de o design conhecer, é necessário o desenvolvimento de
novos processos de design (ou de rein-terpretações) para dar forma
a esse conhecimento. Por outro lado, a conse-quência deste acto
de investigação é o próprio artefacto de design. Noutros termos,
trata-se de compreender o acto de design como o acto de investigação, admitir a relação simbiótica e mutualista dos dois e que consequentemente os dois viciam e são viciados um pelo outro. A noção de contexto e situação, isto é, aquilo que é conhecido oferece-se
como matéria que entra para informar o design e a investigação.
A gestalt utilizada pela Bauhaus(3) é exemplar no modo como essa
simbiose entre a teoria (investigação) e a prática (design) é explorada, contudo, separa-se nos objectivos e no valor dos resultados
obtidos por esta investigação por design. No laboratório a investigação e o design são uma continuidade do nosso posicionamento
crítico e deontológico(4), consequentemente, ao invés da investigação caminhar para o aperfeiçoamento dos métodos, dos recursos
e dos códigos de uma “linguagem universal” ou da grande narrativa, como acontecia no Modernismo, procura o questionamento
contínuo dos mesmos. É deste questionamento que a investigação
se alimenta e é este o objecto de estudo do laboratório.
«Pergunta-se portanto se» a investigação e o design contemporâneo, «educando para continua ruptura dos modelos e dos esquemas – elegendo como modelo e como esquema a transitoriedade
dos modelos e dos esquemas, e a necessidade de sua alternância,
não só de obra para obra, mas no interior de uma mesma obra
– não poderá representar um instrumento pedagógico com função de libertação e em tal caso o seu discurso superaria o nível
do gosto e das estruturas estéticas para se inserir num contexto
mais amplo, e indicar ao homem moderno uma possibilidade de
recuperação e de autonomia.» (ECO, 1962: 172)

18
(3) Escola de design estabelecida por Walter Gropius em Weimar (1919). (4) Na disciplina
do design não existe um código deontológico estabelecido, não obstante, não significa
que não seja possível ter e defender um posicionamento ético dentro da disciplina (ainda
que este não seja generalizado ou reconhecido como tal).
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Ao concebermos o mundo como uma estrutura de relações críticas,
dinâmicas e abertas, os resultados da investigação em design no
laboratório têm necessariamente de corresponder a essa visão. O
beneﬁcio desta ambiguidade é a abertura à interpretação por parte
de outros investigadores, a procura de um posicionamento geral na
disciplina, a recusa da conformidade e alienação nos pressupostos
académicos e a transmissão e aplicação directa dos resultados no
contexto real (in vivo).

alienação como
método de
construção crítica

A dissertação “Alienação como método de construção crítica” pretende descrever o movimento geral do modelo Geometria de uma
Obra Aberta. Entendendo-o como uma construção crítica sobre o
presente, a primeira questão que se coloca é: como é utilizado o
termo crítica?
Utilizamo-lo em dois sentidos, o primeiro refere-se à consciência
crítica (ter crítica) e tem implicação directa com a ideia de presente
que sugerimos. Noutros termos, ter sentido crítico é estar ciente
das escolhas e das condições em que se vive. O segundo surge em
consequência do primeiro e é compreendido no seu sentido mais
lato, ou seja, não como criticísmo(4), mas como crítica(5).
Esta é também uma desconstrução, neste caso do presente. O que nos
leva a uma segunda questão: em que termos se pode falar de construção e desconstrução ao mesmo tempo? Entendemos que construir
criticamente é uma actividade despoletada pela desconstrução, ou
seja, pela compreensão intelectual do que é criticado e que, simultaneamente, o impulso da desconstrução origina a dialética, i.e., o caminho para novos entendimentos. Entendimentos esses que são tanto
intelectuais como formais. Deste modo, denominamos o movimento
(I)deia-(O)bjecton de construção crítica, ao invés de desconstrução.
A percepção de presente é concebida nesta dissertação como uma
acumulação de ideias perpetuadas por artefactos históricos. Um
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(4) Criticísmo, disciplina baseada na aplicação do método crítico. (5) Crítica ou método
crítico, apreciação das obras científicas ou literárias ou artísticas, sob o ponto de vista
da verdade, do bom, do belo. Juizo minucioso acerca do trabalho alheio. Discussão de
pontos históricos. Critério. Censura.
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discurso crítico contemporâneo deverá concebido através da desconstrução, i.e., da abstração do passado histórico. Este passado é
sintetizado pelas figuras(6) do conhecimento adquirido e das estruturas sociais, e age em estreita relação com o último termo da
dissertação que falta introduzir, a alienação.
Numa primeira instância, a alienação (Entfremdung) é vista como
a noção que explica a razão pela qual as figuras do conhecimento adquirido e da estrutura social são aceites e perpetuadas pelos
homens, mesmo quando estas não estão de acordo com as suas
percepções do mundo ou com os seus modos de estar nele. Paralelamente à alienação (Entfremdung) surge a alienação-de-qualquer-coisa (Verfremdung do alemão estranhamento), que opera como a
negação, i.e., a desconstrução dos próprios elementos ideológicos
e das relações que constituem essas figuras, tornando-se estas últimas o alvo a alienar (no sentido em que se separa de ou de que
se olha a partir de fora). Contudo, tal como no eterno retorno(7), o
estranhamento ou a negação do conhecimento e das relações implicam
a determinação de novos conteúdos para os mesmos e consequentemente uma nova alienação.

O método é organizado em três momentos de recorrência: alienação;
estranhamento; e determinação. Desta forma, propomos no primeiro
capítulo uma “Arqueologia da Alienação” emprestando da tradição
filosófica um discurso cruzado sobre as concepções epistemológicas
(ciência do conhecimento) e ontológicas (ciência do ser) ligadas à
alienação. Parte-se do idealismo absoluto alemão de Hegel para a
sua crítica pelo materialismo histórico de Marx com a intenção de
retomarmos à última parte capítulo já criticamente conscientes do
que uma leitura da teoria geral do conhecimento segundo a noção
de alienação implicou historicamente. Tendo em conta que o mé-
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(6) Utilizamos o termo figura como síntese de várias determinações de conteúdo ideal e
concreto, i.e., de conhecimento, de regras sociais e morais e de cultura. (7) «A condição
geral do mundo é, para toda a eternidade, o caos, não como ausência de necessidade, mas
como falta de ordem de estrutura, de forma, de beleza, de sabedoria e de todos os nossos
esteticismos humanos (…). Mas esta explosão de forças desordenadas, este «monstro de
forças sem princípio nem fim», este mundo tem em si uma necessidade que é a de retornar
eternamente a si mesmo. …Este mundo dionisíaco da eterna criação de si e da eterna destruição de si, não tem outra finalidade senão a «finalidade do círculo.» (NIETZSCHE, 1885)
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FAQ

todo aqui descrito serve para a exposição e clariﬁcação do modelo
conceptual para que este se possa tornar operativo como modelo
projectual no laboratório Frequently Asked Questions, este aparece
como conclusão dos sub-capítulos segundo as leituras de Hegel e
Marx. Em síntese, este capítulo pretende estatuir, com recurso às
variantes do modelo, a ordem de valores a partir dos quais o conhecimento e as relações sociais e se formam e nos formam.
O Segundo Capítulo explora os discursos resultantes do sub-capítulo, “Uso Plurivoco da Alienação”, a partir da noção de vanguarda
enquadrando-a no discurso reﬂexivo dos Dexter Sinister e o meta-discurso dos Metahaven. Reservamos, para o sub-capítulo conclusivo, a exploração da noção de briefing e objet trouvé como a ﬁgura
de síntese prática objecto de estudo dos pressupostos enunciados
durante a dissertação.
Enquanto O Terceiro Capítulo, dedicado ao estranhamento, inicia a
propõe e desenvolve as noções de impulso utópico, desconstrução
histórica e distorção da percepção e informação como técnicas de
estranhamento e que vão constituir a possibilidade projectual do método de construção crítica.
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A1 ARQUELOGIA DA ALIENAÇÃO
A1.1 ALIENAÇÃO SEGUNDO HEGEL
Friedrich Hegel

Friedrich Hegel (1770-1831) foi uma das grandes figuras do idealismo alemão. A pertinência do seu discurso no contexto desta
dissertação é avançada pela introdução do conhecimento como a
necessidade do homem produzir os seus próprios conteúdos por via
da alienação e determinação. Noções como dialéctica (8), fenomenologia(9) e cisão são essenciais à compreensão do sistema filosófico
proposto por Hegel em Fenomenologia da Mente (1806-7) e Ciência da Lógica (1812-1816).

DA ALIENAÇÃO À
DETERMINAÇÃO
DO
CONHECIMENTO

O processo hegeliano não é só uma incrementação objectiva do conhecimento, através de novas determinações. O processo pode encarregar-se também da reflexão contemplativa. Por isso, a filosofia de Hegel não é só um progresso dialéctico, mas também de autoconsciência.
Na filosofia hegeliana o conhecimento é fomentado pelas cisões
da razão em mente (entendimento) e realidade. A cisão refere-se
ao momento onde a realidade concreta e o pensamento racional se
tornam independentes.
Noutros termos, é o momento onde o pensamento racional não encontra referentes objectivos na realidade concreta e está, por isso,
disperso e alienado na abstracção, no vazio. Estas cisões temporárias despoletam o processo dialético de determinação, ou seja, de
produção de referentes objectivos na realidade, sintetizando consequentemente o pensamento e a matéria em razão. Segundo Hegel,
o pensamento é o elemento da razão e como é a razão que permite
a absorção do concreto pelo racional(10), este é também o começo
do seu processo de reconciliação com a realidade – a fenomenologia dialética.
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(8) Dialéctica é um método de diálogo cujo foco é a contraposição de ideias que leva a
outras ideias. A tradução literal de dialéctica significa “caminho entre as ideias”. (9) Fenomenologia, filosofia que descreve a experiência subjectiva. (10) CANTISTA, 2006: 73-74.
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ELEMENTOS DE

«Um ser determinado, ﬁnito, é um ser tal que se refere a outro;
é um conteúdo que está em uma relação de necessidade com
outro conteúdo, com o mundo inteiro (...) as abstrações do ser
e do nada deixam ambas de ser abstrações quando adquirem
um conteúdo determinado.» (HEGEL, 1812-1816: 112-113)
«Conhecer dialecticamente, conhecer realmente é negar o imediatamente dado ou intuído.» (CANTISTA, 2006: 70)
O processo dialético produz a mediação entre o conteúdo sem
forma e o conteúdo determinado, que indica o termo do processo
e a reconciliação do pensa-mento com a realidade. Esta passagem
entre o conhecimento alienado ou abstracto e a determinação objectiva do mesmo, é constituida pela negação.
Para Hegel o conhecimento, i.e., o conteúdo determinado não
pode ser imediato, mas o resultado de uma mediação racional realizável através da negação do que é imediatamente dado ou intuido, por isso, do ponto de vista do sistema dialético a negação «é de
longe a mais importante, parte da sua lógica, na teoria da essência»
(ENGELS, 1883: 56).
Uma vez que a premissa fundamental do idealismo alemão (idealismo absoluto) se baseia fundamentalmente na natureza mental da
realidade, a dialética hegeliana explica não só a construcção como
a negação da realidade, sintetizada por determinações em razão
como a ﬁgura colectiva do homem, a civilização(11). Tendo em conta que a negação é o motivo da existência da dialéctica e que essa
contradição aparece na sua estrutura no momento da antítese, ou
seja, no momento em que a consciência se opõe à tese, em termos
gerais diz-se que o homem nega uma realidade que já não é a sua –
que lhe foi dada ou adquirida – e que consequentemente a progres-
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(11) Civilização é o resultado dos progressos da humanidade na sua evolução social e
intelectual.

NEGAÇÃO
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são do conhecimento e do conhecimento de si (autoconsciência)
faz-se quando o homem nega as determinações que lhe parecem
alheias para produzir as suas. À imagem da «tese-antítese-síntese»
que Hegel atribui a Kant (FOX, 2005: 43), o conhecimento e as
suas determinações evoluiem subjacentes a três leis: (i) a lei da conversão da quantidade em qualidade; (ii) a lei da negação da negação; (iii) a lei da compenetração (síntese) dos opostos. E dispõem-se
nos seguintes moldes: abstracção-negação-determinação.
CONHECIMENTO
ABSOLUTO

O conhecimento absoluto do mundo(12) descreve o termo, i.e., o ﬁm
de um processo que se desdobra e realiza ao longo do tempo(13) e
que é motivado pelos estados temporários de cisão. Neste sentido,
dir-se-á que a evolução da civilização é dependente e directamente
proporcional às cisões evolutivas da mente (consciência), ao mesmo
tempo que se aﬁrma que a evolução do homem/ideia/ser/consciência pode ser medida pela constante histórica, que marca cronologicamente(14) a ordem lógica das suas ideias. Noutros termos, o
homem é o acumular da sua história.
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(12) O que irá constituir a civilização perfeita, ideal e absoluta. (13) É por isso também que
o discurso hegeliano é considerado como ontologia do devir ou do tempo. (14) Que relaciona os momentos/acontecimentos históricos com ordem das datas em que ocorreram.
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1.1.1 O MODELO GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA(15)
SEGUNDO HEGEL
Avança-se o conhecimento dialéctico como método de negação
e diálogo cujo foco é a determinação de pensamento alienado e
abstracto em fenómenos de conhecimento. Considera-se que estes
são os produtos finais das cisões com a realidade e da exploração
da experiência subjectiva, i.e., a união do pensamento alienado em
conteúdo determinado.
No contexto no modelo Geometria de Uma Obra Aberta ( fig.2), esta
determinação consiste na passagem da (I)deia indeterminada, do
pensamento alienado do dado adquirido ou intuído – representado pelo (A)rquivo e pela (N)etwork, pois são esses os elementos
aglomeradores e transmissores de conhecimento –, ao (O)bjecton
absolutamente determinado e apropriado. Deste modo é possível
medir a progressão do laboratório Frequently Asked Questions pelas
determinações das suas ideias, – os objectos que produz e que irão
constituir o (A)rquivo. Enquanto em Hegel o caminho para a Ideia
Absoluta, representada no modelo como k, é uma progressão positiva, no laboratório esse caminho é visto como uma sucessão de experiências caracterizáveis tanto pela ruptura como pela acumulação.
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(15) C.f. 3.1 Definição/Síntese do modelo Geometria de uma Obra Aberta.

FAQ

fig.2
– O modelo
Geometria de
Uma Obra
Aberta segundo
a alienação de
Hegel (2012)
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1.1.2 LABORATÓRIO: INFRAESTRUTURA
Esta primeira leitura do modelo constrói a base infraestrutural do
laboratório:
(I)deia–(O)bjecton , da alienação à determinação do conhecimento:
extrapolado para o modelo do laboratório Frequently Asked Questions é possivel fazer uma analogia entre o começo dialético de Hegel, ou seja, o pensamento alienado, sem referentes concretos, e o
eixo (I)deia. Da mesma forma, o eixo (O)bjecton poderá ser descrito
como Hegel concebe o conteúdo determinado, ou seja, a síntese
racional entre forma e conteúdo.

FAQ

(N)etwork e (A)rquivo, elementos de negação: no contexto do modelo Geometria de Uma Obra Aberta esses elementos de negação e
construção constituem os eixos da (N)etwork e do (A)rquivo.
k, Ideia Absoluta/ Razão Absoluta/ Conhecimento Absoluto: contextualiza ﬁlosoﬁcamente a noção de quadratura do círculo proposta no TOMO I, “Preâmbulo: Apresentação do modelo Geometria de uma Obra Aberta”.

A1.2 ALIENAÇÃO SEGUNDO MARX
Um contributo substancial de Karl Marx (1818-1883) à formulação
da dialética hegeliana foi dado pela particularização do sentido de
alienação no contexto, pela proposta da sua superação e pela inversão da origem do conhecimento. Enquanto a explicação hegeliana
das formas concretas é fenomenológica, i.e., subjectiva à mente,
esta última explica esses fenómenos como experiências objectivas,
fundamentadas na realidade social e industrial e nas suas derivações
tangíveis e matéricas. O seu discurso ﬁlosóﬁco é determinado pela
proposta de um materialismo dialético, exposto no Capital (1867).
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ALIENAÇÃO
DO
CAPITAL

«My dialectic method is not only different from the Hegelian,
but is its direct opposite. To Hegel, the life process of the human brain, i.e., the process of thinking, which, under the name
of “the Idea,” he even transforms into an independent subject,
is the demiurgos of the real world, and the real world is only
the external, phenomenal form of “the Idea.” With me, on
the contrary, the ideal is nothing else than the material world
reflected by the human mind, and translated into forms of
thought.» (MARX, 1873: 25)
Enquanto em Hegel o pensamento alienado é uma condição temporária essencialmente positiva e produtiva, no caso da premissa
que sustenta toda a filosofia de Hegel – o pensamento alienado
(sem referente) sintetizado na realidade cria a razão –, em Marx é
completamente invertida. O pensamento é apenas a transmissão da
matéria em abstracção, se o pensamento está alienado isto acontece
porque a matéria foi produzida em alienação. Esta linha de pensamento é a base que sustenta a crítica ao capital de Marx.
Sob ponto de vista contemporâneo, a alienação para Marx era um
problema de tipologia da estrutura de relações estabelecida e das
regras pressupostas nessa mesma estrutura. Sendo do tipo hierárquico é uma forma de domínio e agressão. A estrutura da economia capitalista por imposição anula o trabalho do homem, que já
não se reconhece nas coisas que produziu e é dominado por elas.
Mais ainda, aquilo que Marx constitui como alienante integra não
apenas essa estrutura de relação, como também a obra do homem
que é gerada nestas condições:
«Não é o operário que utiliza os meios de produção, são os
meios de produção que utilizam o operário; em lugar de surgirem consumidos por ele como elementos materiais da sua
actividade produtiva, são eles que o consomem como fermento
do seu processo vital.» (MARX, 1867: 339)
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O real, constituindo o elemento mais dominante, é entendido no
seu discurso como a propriedade privada e as condições de produção industrial e sintetizado pela ﬁgura da sociedade capitalista.
Neste sentido, o homem não se move para um estado de alienação,
o homem encontra-se dominado e condicionado na alienação.
Na verdade o discurso de Hegel abrange a ideia de domínio entre
partes, contudo este centra-se na noção de luta entre consciências:
«(…) cada uma está certa de si mesma, mas não da outra; e assim
a certeza de si não tem verdade nenhuma, pois a verdade só a
seria se o seu próprio ser para-si lhe fosse apresentado como objecto inde-pendente ou que o mesmo objecto fosse apresentado
como essa pura certeza de si mesmo». (HEGEL, 1806-7: 145)
É neste confronto que decorre a imposição de uma das consciências
à outra, por forma a reconhecer nesta uma manifestação de si mesma, consequentemente a consciência-escravizada não é mais que o
objecto-alienado da experiência subjectiva da consciência.
Entendamos a ﬁgura «senhor e escravo»(16) criada por Hegel, onde é
«senhor» quem consegue sobrepor a sua consciência à das restantes
e «escravo» quem é-agido-por-consciência-outra, como semelhante à do homem de Marx que se anula nessa regência. Desta forma
recuperamos o sentido dado por Marx à alienação (Entfremdung)
ainda dentro do discurso hegeliano.
Mantêm-se duas cisões substanciais entre os dois discursos: (i) o
que para Hegel era a tese, para Marx constitui objectivamente a
alienação. (ii) É a matéria, não a mente, que forma o homem e a
realidade onde este se acha. Muito embora a actividade humana
fosse vista por Marx como fundamentalmente positiva, não deixa
contudo de ser uma reconciliação com o mundo na alienação (Entfremdung) e por conseguinte ela própria era uma alienação do ho-
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(16) No capítulo IV da Fenomenologia da Mente (1807).

INVERSÃO
DIALÉCTICA
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mem. Ao resultado destas produções em alienação Marx denomina
de objectivação (Entausserung).

DA PRODUÇÃO
ALIENADA À
OBJECTIVAÇÃO

Recuperando a dialética de Hegel – «abstracção-negação-determinação» ou «tese-antítese-síntese» – é necessária uma revisão desta
estrutura triádica segundo o materialismo de Marx. Entendendo que
a abstração de Hegel é em Marx a mesma noção de pensamento sem
referente próprio (Marx começa por divergir no valor dessa alienação) na proposta de Hegel com a determinação na superação da falta
de referentes dá-se a superação da alienação. Conclui-se que não
existe para Marx nada que se assemelhe à ideia de «unidade» entre
forma e conteúdo, permanecendo apenas a necessidade de negação.
Uma vez que é a matéria que forma o homem, a relação que este
estabelece com a matéria é a causa da sua condição. Para Eco (1962:
251), Marx considera que a «alienação constituía, não uma situação de
direito, mas de facto: e o facto, que era histórico, configurava-se como
superável através de uma solução histórica, quer dizer, o comunismo».

SUPERAÇÃO, A
TESE DA CRÍTICA
E DA REVOLUÇÃO

O momento conclusivo da dialética de Marx torna-se a tese da
crítica e da revolução através do anulamento e destruição das determinações históricas. Marx nega a «negação do homem», i.e., a
alienação, propondo uma alteração nas condições a partir das quais
o homem produz:
«(…) um regime de produção colectiva em que, trabalhando
conscientemente, não para os outros mas para si e para os seus
semelhantes, o homem sinta aquilo que faz como obra própria
e se torne capaz de se integrar nele.» (ECO, 1962: 252)
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1.2.1 O MODELO GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA
SEGUNDO MARX
De Marx retiramos que a dialética também é a produção de pensamento segundo experiência objectiva, como tal o homem é
condicionado pela matéria por ele criada. O que signiﬁca que «a
formação das relações de produção, das estruturas sociais e das
superestruturas ideológicas, [são] produto da actividade humana
autocondicionando-se» (ABBAGNANO, 1970: 76).
No caso de Marx a leitura do modelo Geometria de Uma Obra Aberta
( fig.3) é feita da seguinte forma: se constituirmos x como alienação
e se a (N)etwork produz segundo x, então a estrutura das relações
de produção é estabelecida como estrutura de alienação. Por outro
lado, como (O)bjecton é, nesta leitura, o conteúdo de x, Ox é o conteúdo objectivo da alienação.
O eixo da (I)deia é concebido como a abstracção do (O)bjecton em
pensamento, ou seja, O é igual a I O. Deste modo é possível dizer
que I O é o produto ideal do conteúdo da alienação. Por outro lado,
como I O é apenas uma ﬁgura para o homem, diz-se que o I O, que
produz segundo Nx, forma um ciclo vicioso e viciado que apenas
pode ser interrompido caso a variável x seja alterada.
O (A)rquivo surge como a acumulação de (O)bjecton. Como tal,
AO fortalece a estrutura de relações previamente estabelecidas – a
(N)etwork – e perpectua o (O)bjecton como memória para (I)deia – o
homem. Por outro lado caso x seja alterado, este (A)rquivo teria que
ser destruído, de modo a anular qualquer inﬂuência que a variável
anterior pudesse ainda exercer sobre o homem.
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ﬁg.3
– O modelo
Geometria de
Uma Obra
Aberta segundo
a alienação de
Marx (2012)
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1.2.2 LABORATÓRIO: COLABORAÇÃO
Uma das premissas do laboratório Frequently Asked Questions é que
este é instigado à base de colaborações. Desta forma é possível assumir que x equivale, no contexto do laboratório, a colaboração.
Pelo que é pretendido que a (N)etwork seja uma estrutura de colaboração, ao mesmo tempo, que se admite que esta irá condicionar
o tipo de objectos produzidos, tanto formalmente como ao nível
dos conteúdos. (A)rquivo, ao qual recorremos como fonte de material de pesquisa, perpetua o eixo (O)bjecton, pelo que a (I)deia do
modelo irá ser inﬂuenciada, em grande parte, pelos componentes
das colaborações anteriores. Contrariamente à proposta de Marx,
que anteciparia uma destruição sistemática do (A)rquivo, o subterfúgio para preservar a autonomia dos resultados obtidos em laboratório está condensado no momento da rehypothesis(17).

A1.3 USO PLURIVOCO DE ALIENAÇÃO
A alienação é a circunstância que coordena as relações de signiﬁcação com o real e os seus constituintes. Na ﬁg.4 é representado
um esquema axiomático que coloca a alienação como variável x,
independente, e y como a representação das ﬁguras de signiﬁcação
dependentes de x. No que diz respeito à quantiﬁcação da relação é
possível concluir que y cresce dependente de x até um ponto médio
do mesmo (bell curve), momento em que y atinge o seu valor mais
elevado, para decair progressivamente enquanto o valor de x mantém uma progressão regular. Em análise, conclui-se que a relação
dos dois axiomas cria uma hipérbole.
Em termos qualitativos, dir-se-á que a relação é mais saudável e
produtiva enquanto os valores de alienação são médios. Na presente dissertação é apresentada uma progressão qualitativa desta
circunstância, do ponto de origem à sua saturação em três co-
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(17) C.f. 3.2.6. Da catalogação ao (A)rquivo, da curadoria à rehyphotesis.
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ﬁg.4
– Esquema do
comportamento
da alienação
(2012)
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mentários (#1, #2, #3), análogos à necessidade de construção e
à necessidade de desconstrução crítica que se propõe no quarto
comentário e que faz a nota de saída para o Segundo Capitulo.

A1.3.1 ALIENAÇÃO COMO COMPROMISO COM A SITUAÇÃO
Concebe-se, num nível geral, a alienação como a condição que
permite o homem situar-se em relação ao seu ambiente imediato(18). Por conseguinte, é inferido que as suas capacidades cognitivas evoluíram em estreita relação de dependência com a sua possibilidade de sobrevivência e que a constituição de mundos próprios
de signiﬁcação (Umwelt)(19) deve-se à necessidade de situação com
um tempo e um espaço, de maneira a poder ser funcional. Ou seja,
porque «precisamos de construir essas tais antecipações de sentido
e aí estamos, não a ser os mais espiritualizados dos animais, mas
os mais rudimentares organismos vivos que têm de criar mundos
para se situarem» (NABAIS: 2012: 87). Neste ponto ter-se-ia de
concordar com Marx: a criação intelectual são as determinações da
experiência objectiva do homem com o mundo.
Por conseguinte, a alienação deverá ser vista como «um fenómeno que, por um lado, e em certas circunstâncias, vai da estrutura
do grupo humano a que pertencemos até ao mais intimo e menos veriﬁcável dos nossos comportamentos psíquicos» (ECO, 1963:
256) da construção racional à sua integração como princípio básico
humano «,e noutras circunstâncias, vai do mais intimo e menos
veriﬁcável dos nossos comportamentos psíquicos até à estrutura do
grupo humano a que pertencemos» (Idem: 256) dos instintos mais
básicos e primários à sua estruturação como regras sociais e morais.
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(18) Heidegger estabelece uma relação entre a proximidade espacial e a utilizabilidade
das coisas. Dá a entender que quanto mais longe estão do homem menos utilizáveis são.
Não por incapacidade do homem as utilizar, mas porque estas, por si só, são efetivamente inúteis. (19) Noção de Umwelt, o mundo subjetivo da percepção dos animais em
relação ao seu meio ambiente, determina que cada animal tem o seu mundo próprio e
que cada um deles tem que ser entendido no seu habitat (meio em que vive).
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A1.3.2 EPÍLOGO PARA MARX OU PENSAMENTO
ALIENADO COMO OBJECTO DE SITUAÇÃO
«It is only when a Romantic intellectual begins to want his private
self to serve as model for other human beings that is politics tend
to become antiliberal. When he begins to think that other human
beings have a moral duty to achieve the same inner autonomy as
he himself has achieved, then he may begin to think about political
and social changes which will help them to do. Then he may begin
to think that he has a moral duty to bring about these changes,
whether his fellow citizens want them or not.» (RORTY, 1991: 194)
Enquanto leitura embebida na realidade industrial do seu tempo, o
tratamento que Marx faz do termo alienação, como condição própria do homem na sociedade do capital, parece ser perfeitamente
análoga e reﬂetora da dialética do homem moderno, contudo, conclui-se que esta apenas caracteriza parte desta realidade. A principal debilidade da crítica de Marx consiste em propor a alienação
gerada pelo capital como condição geral do mundo, quando na
realidade apenas se refere ao espectro socio-económico. Por outro
lado, enquanto é aceite que a alienação do capital se extende nas relações sociais para além do que seria saudável, a partir de uma rápida
observação ao contexto imediato emergem uma multiplicidade de
manifestações dentro de ﬁguras de alienação como família, arte ou
religião que não podem ser justiﬁcadas pela alienação de Marx.
A ideia de sociedade/civilização, tida como estrutura englobante, é
composta por outras estruturas que nem sempre se enquadram nos
pressupostos da alienação à qual estão, do ponto de vista de Marx,
subjacentes. Como tal, esta deveria ser encarada menos como macroestrutura e mais como «heteroestrutura».
Os vários sentidos de relação com a matéria produzida, que possibilitam a invenção de usos – quando se olha para uma pedra, não só a
vemos como pedra mas também como arma, muro, casa ou pisa-pa-
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péis – e aos quais estão implícitos diferentes signiﬁcados, permitem
caracterizar o estado da sociedade como em permanente determinação e defender que as transformações da mesma não ocorrem causalmente, mas em correlação e de modo não-linear. Pelo que a proposta
de alteração na variável de produção – do capital para um regime de
produção colectiva – seria tão linear que por si só não seria suﬁciente
para alterar a percepção global do mundo para um ideário unívoco.
Mais ainda, quando a proposta de Marx parece ser realizável «na
busca por uma forma de moralidade aceitável por todos, no sentido
em que todos teriam de se submeter a ela»(20) (FOUCAULT, 1984:
37), onde a destruição de todos os elementos materiais que possam
estar ligados à alienação do capital é obrigatória e a determinação
do tipo de relações é feita à priori, por uma atribuição quase moral
de comunidade, o cenário «parece ser catastróﬁco».
Torna-se claro que somos, antes de mais, uma espécie ou cultura
de network, no sentido de rede mas também de estruturas de relação. Estruturas que são dinâmicas, heterogenias e alienantes; e
relações que se devem estabelecer segundo os mesmos princípios.
Neste sentido, a forma como concebemos e nos condicionamos
com o mundo não se esgota num (1) referente com a matéria, nem
este é passível de ser substituído por uma mudança de variável.
Enquanto os modos são plurívocos e variáveis, estes estão dependentes de um compromisso de condicionamento, i.e., de alienação.

A1.3.3 ALIENAÇÃO DO ARQUIVO E DA NETWORK:
ELEMENTOS DE NEGAÇÃO E CONSTRUÇÃO
Os objectos de conhecimento, bem como as normas e a moral da
sociedade, são referências históricas sobre as quais se ordenam e
justiﬁcam as acções sobre as coisas. Representam a memória do
nosso conhecimento, o arquivo vivo e actual da nossa história.

38
(20) Tradução livre do autor «The search for a form of morality acceptable by everyone in
the sense that everyone would have to submit to it, seems catastrophic to me».
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Por outro lado, a aceitação constante de alienação (Entfremdung),
nesta construção partilhada e unívoca de realidade e sociedade, no
espaço e nas palavras, como também no conhecimento científico e
no conhecer quotidiano(21), corresponde a que o homem se situe no
mundo através de um conhecimento adquirido e superficial, aceite
normas sociais que têm origem em crenças morais ou em deturpações do conhecimento científico e se enquadre indubitavelmente
nos pressupostos da sociedade à qual está subjacente.
Neste momento a circunstância da alienação, torna a relação do
homem com o mundo saturada. A importância da descontrução
desse arquivo existe na possibilidade de exploração dos objectos
que o compõem: da negação à compreensão das acepções adquiridas historicamente, da abstração ao comprometimento consciente
com as mesmas, e consequentemente à desconstrução construtiva
das figuras. Isto corrige o que afirma Hegel sobre a evolução do
homem: esta não é só o acumular da história das suas ideias como
também a negação das mesmas.
Enquanto conhecimento que este tem de si, dos outros, das coisas,
enfim do mundo, é de facto acumulável, a possibilidade de negação
sumária desses factos e experimentação de novos é fundamental.
Ainda que seja manifesto, indirectamente, que a negação nunca se
constitui como total nem os factos como completamente novos.
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(21) C.f. HEIDEGGER, 1927.
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A1.3.4 LABORATÓRIO:
DUPLO MOVIMENTO DE DES/CONSTRUÇÃO
«This tension is one characteristic of the Romantic Intellectual
who is also a citizen of a democratic society. Such an intellectual ﬁnds her moral identity – her sense of her relations
to most other human beings – in the democratic institutions,
which she inhabits. But she does not think that her moral identity exhausts her selfdescrition. For she does not think that
her conduct toward other human beings is the most important
thing about her. What is more important is her rapport à soi,
her private search for autonomy, her refusal to be exhaustively
describable in words which apply to anyone other than herself. This is the search summed up in Blake’s exclamation: “I
must create my own system, or be enslaved by another man’s”.»
(RORTY, 1999: 193)
O uso plurívoco da alienação como método no modelo Geometria de
uma Obra Aberta explica a necessidade ambivalente de construção e
de desconstrução dos seus eixos no mesmo espaço, como o modelo
conceptual e projectual tenta encapsular estes dois valores ( ﬁg.5 e
ﬁg.6) e o equilíbrio entre uma dupla alienação (Verfremdung e Entfremdung), da (I)deia como pensamento alienado e sem referencial
ao (O)bjecton comprometido.
«Calvino constantly invokes polar opposites. The most memorable and profound is the pairing of syntony and focalization
– participation in the world versus constructive concentration
– in which he depicts the struggle of balancing the two as prerequisite for the creation of culture.» (BAILEY, 2006-7)
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A explicação do movimento (I)deia-(O)bjecton – a construção crítica
de matéria – implica um segundo movimento interno, o diálogo
entre uma visão estabilizada e recursiva do mundo e o discurso de
destabilização e atitude de agente provocador para como o mesmo.

ﬁg. 5
– Visão do
modelo conceptual segundo a
necessidade de
desconstrução
de ﬁguras de
conhecimento e
sociedade
(2012)
ﬁg. 6
– Visão do
modelo conceptual segundo
a necessidade
de construção
de ﬁguras de
conhecimento e
sociedade
(2012)
ﬁg.7
– Visão do
modelo segundo
o duplo movimento de des/
construção
(2012)
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A2 DISCURSOS DE VANGUARDA
«The stages in the History of Being are marked by people
(sometimes ironically and sometimes self-deceptively) pretending to say the same old thing while subversively putting a new
spin on the old words.» (RORTY, 1984: 13)

tempo
≠
espaço

Há uma noção generalizada de que vanguarda (do francês avant-garde) é aquilo que está à frente do seu tempo, ou seja, que pertenceria a um mundo diferente ao qual está ligado ﬁsicamente. Aceitar
esta concepção de vanguarda, implica que exista um desfasamento
entre o tempo e o espaço onde é feita(22).
Se esse espaço, o mundo historicamente percepcionado, for entendido como indissociável do seu tempo, a vanguarda não é mais
do que um estranhar do conhecimento histórico e herdado, por
forma, a readequá-lo à realidade actual, i.e., ao espaço do presente.

DESENHO D’A
COMUNICAÇÃO

Libertamo-nos de concepções prévias sobre o design de comunicação para o entender segundo duas vertentes: o desenho d’a comunicação (é usado comunicação como sinónimo de discurso, de
informação, do conhecimento) implica um exercício de criação intelectual e conceptual ao nível das próprias estruturas, «as an output or model of practice» (VELDEN, 2006: 17). A título de exemplo referimos no trabalho de investigação a que o modelo Geometria
de uma Obra Aberta se propõe, o desenho da comunicação (plural ou
singular) gerado pelos objectos dessa comunicação, ou seja, como
um trabalho de pós-estrutura. Este desenho da comunicação implica
a construção matérica e intelectual dos discursos (determinação) nas
estruturas formais ou linguísticas, concretas ou abstractas.
Em síntese, a primeira linha implica uma reﬂexão crítica contínua
e transformativa com vista à construção de discursos próprios na
disciplina (com as implicações ideológicas e ontognoseológicas que a
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(22) C.f. GIDDENS, 1990.
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envolvem), enquanto a segunda, age como consequência directa da
primeira, constituindo-se como a determinação – o discurso tornado
objecto. É tanto uma formalização de memória e identidade como
um compromisso de transmissão e partilha desse discurso. Numa
visão ideal da disciplina a práxis em design de comunicação deveria ser uma simbiose natural das duas: um comentário gerado nas
margens da cultura visual(23) (VELDEN, 2006: 17); uma construção
desconstrutiva da disciplina e um compromisso com a realidade.

A2.1 DISCURSO DO DESIGN CONTEMPORÂNEO
O ensaio “Do Modo De Formar Como Compromisso Com A Realidade” de Eco tornou-se referência primordial a esta dissertação.
Uma vez estabelecidas as bases da alienação no modelo conceptual,
importa agora perceber como, a partir da noção de alienação, se
estruturam as formas de pensar(24) sobre o presente no contexto das
artes e das pseudo-artes e mostrar como estas estruturas podem ser
análogas à produção do design de comunicação contemporâneo.
No seu ensaio, Eco dedica a última parte do mesmo, a descrever
duas linhas de discurso sobre o presente qualiﬁcando-as como diferentes mas convergentes. A primeira refere-se ao artista que quer
falar sobre o mundo e não encontra nos sistemas formais a possibilidade de o fazer. «Portanto, o mundo não é de modo algum como
quereria reproduzi-lo o sistema de linguagem» (ECO, 1962: 274).
Nessa confrontação há uma dupla alienação: o artista recusa esse
sistema, comprometendo-se contudo nele. Essa alienação possibilita ao artista modiﬁcar internamente a gramática desse sistema:
«feita não tanto de módulos de ordem, mas de um projecto permanente de desordem» (Idem: 274). Para exempliﬁcar, esta «dialética
de liberdade e necessidade das regras formativas» Eco recorre a Arnold Shoenberg, mas um exemplo mais gráﬁco desta situação, seria
o Finnegans Wake de James Joyce ou as partituras de John Cage.
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(23) Tradução livre do autor: «Today, an “important graphic design” is one generated by
the designer himself, a commentary in the margins of visual culture». (24) C.f. ECO, 1962:
«Form must be a way of thinking».
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A segunda quer um discurso mais politizado, em síntese, de denuncia sobre as «possibilidades e os bloqueios da existência numa
sociedade industrial» (ECO, 1962: 280) através da subversão interna da ordem. Nesta intenção, aliena-se nas estruturas das quais
quer falar: utilizando-lhes os termos e a semântica para criar uma
espécie de metalinguagem.
A produção do discurso de vanguarda em design de comunicação é
análoga a John Cage ou a James Joyce? Joyce é um dos casos mais
extremos desta forma de ambiguidade e desordem como valor a
realizar. Mas é a preposição do ambíguo e aberto sempre o valor a
realizar no tipo de discurso que tenta descrever esta dissertação ou
no tipo de discurso que o design de comunicação realiza? Ou no
campo linguístico do design a forma realizada é necessariamente
distinta da forma da literária, musical, plástica? Noutros termos
estes valores quando trabalhados segundo a linguagem literária, cinematográfica, escultórica, de design, produzem resultados formais
que são, obviamente, diferentes mas, também, modos apresentação
e discurso que não sendo análogos entre si, inferem campos de relação (conotativa e denotativa) completamente distintos.
«Once upon a time it was easy to distinguish design from art:
designers had briefs from clients, practical problems to solve;
artists found their own problems. But something is happening to
design – something as significant, in its way, as what happened
to painting when photography came along» (CURRIE, 2008)
Considere-se a hipótese de um mundo onde a tecnologia da fotografia não tivesse surgido, e seria possível especular sobre uma
pintura ainda ligada às contingências dos velhos códigos pictóricos
naturalistas. Uma arte de recreação e perpetuação de uma realidade ficcionada, mediada por telas e tintas. Ditaram, contudo, as
circunstâncias sociais, científicas e tecnológicas do século XIX que
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o daguerreótipo surgisse em 1839 e modiﬁcasse radicalmente a
concepção de arte e pintura, durante as décadas seguintes.
O paralelismo possível entre o caso da pintura e a situação na qual
o design de comunicação se encontra, é o de uma de transformação circunstanciada pela tecnologia.
«Now that the principal tools of design – the computer and its
software – have been homogenized among practitioners and
democratized among people (...). The professional core of designers will not regain the central role it once could claim
based on its mastery of tools and services unavailable to users.»
(METAHAVEN, 2008)
Do mesmo modo, que Walter Benjamin(25) fala dos contributos
tecnológicos ao ‘autor- produtor’ dos anos 30, para o designer de
comunicação do século XXI o progresso técnico é a fundação para
um progresso de uma prática crítica, auto-consciente e reﬂexiva.
Uma visão contemporânea do design de comunicação face à sua
produção passa por uma libertação da mesma. Se a democratização
da tecnologia providenciou a um grande público ferramentas para
a comunicação, o computador e os software também generalizaram o acesso, dos meios de prototipagem, produção e distribuição,
aos designers. Estes factores marcam a passagem de um design-para-produção (i.e., que serve uma indústria) para uma disciplina
que tem «a capacidade de manipular o sistema do design gráﬁco»(26)
(BLAUVELT, 2003: 10-11), e que por consequência é capaz de
gerar sentidos a partir os seus recursos intrínsecos sem estar dependente de constrangimentos tecnológicos.
Em “School Days”, Giampietro fala de uma disciplina que tem
vindo a com-portar-se menos como um ofício e mais como uma
disciplina humanística:
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(25) “The Author as Producer”, BENJAMIN, 1934. (26) Tradução livre do autor: «a capacity to manipulate the system of graphic design as system.»
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«If humanistic disciplines bridge the analytic, critical, and
speculative impulses in understanding ourselves and our world,
then design is increasingly engaged in all three of these impulses.» (GIAMPIETRO, 2011: 218)
Esta é uma produção que já encontrou o seu espaço na academia, e
na sala de exposição e está a desenhar-se numa pluralidade de práticas críticas. São exemplo, desta pluralidade, sub-categorias como
Critical Design, Speculative Design, Design Research ou Design Thinking
ou o corpo trabalho dos Dexter Sinister, Metahaven, Dunne&Raby.

A2.2 LABORATÓRIO: BRIEFING preâmbulo

O-b

I-b

O esforço contínuo de crítica reﬂexiva, isto é, uma crítica à própria
prática, implica a extensão e o compromisso desse discurso às áreas
que o envolvem e o comprometem. Falámos de estranhamento e
de objectos que são estranhos por deturparem as estruturas formais
e linguísticas comuns, são exemplo os trabalhos de James Joyce e
de John Cage: do ponto de vista do design de comunicação, estendermos as nossas estruturas para lá da gestalt, para vermos na
edição, distribuição ou publicação formas de discurso, permite-nos
reinterpretar as estruturas formais que nos são atribuídas à partida
e afastar de uma retórica esvaziada. Uma derivação desta atitude
será tratar o self-publishing ou a distribuição digital como o discurso
próprio e não como opção de economia (27): como uma forma de
comunicação e de transmissão de pensamento. Em suma, converter
a produção à expressão do discurso.
É possível associar os eixos (I)deia e (O)bjecton ao estado físico e
projectual do brieﬁng – (I)deia como ideia-brieﬁng, (O)bjecton como
objecto-brieﬁng –, do mesmo modo os pontos projectuais – rehypothesis(28), wonder room, reading room, work sessions, edição, distribuição
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(27) A questão económica como parte do discurso e da tua posição no mundo, e não
como figura de estilo. (28) C.f. 3.1.1 Modelo Projectual – Esquema Técnico e Operativo.
Idem: wonder room, reading room, work sessions, edição e distribuição.
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como edição – determinam as circunstâncias e as variáveis a que o
brieﬁng é exposto e as transformações que irá sofrer até ser determinado em objecto-briefing.
No laboratório Frequently Asked Questions, o modelo projectual
constitui a passagem do modelo teórico e conceptual à possibilidade de aplicação prática no contexto de investigação em design
de comunicação. Paralelamente, o briefing apresenta-se como o elemento sintetizador dos pressupostos teóricos avançados na presente
dissertação, como também, o conceito que descreve o movimento
(I)deia-(O)bjecton e que antecipa as construções matéricas do discurso de investigação do laborátório.

A2.2.1 OBJET TROUVÉ: CASOS DE ESTUDO
Os casos de estudo, no contexto da presente dissertação, surgem
como ilustrações e apontamentos ao caso de estudo central, o projecto do laboratório Frequently Asked Questions e a proposta de briefing apresentada no sub-capítulo “3.2.2 Brieﬁng – da Antecâmara à
distribuição”. Como tal, os projectos “An Octupus Plain View” e
“Facestate” são aceites pelo laboratório como elementos de análise
segundo a proposta de briefing(29) do mesmo, desta forma, os casos
estudo são explorados segundo as noções de briefing e objet trouvé.
A utilização do conceito de objet trouvé como elemento que forma
o briefing possibilita a pretenção do movimento (I)deia-(O)bjecton , ou
seja, dar forma ou dar sentido próprio a um discurso que se pretende descontextualizado e estranho.

48
(29) C.f. “Briefing”, 3.2.2 Briefing – da Antecâmara à distribuição.
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A2.2.1.1 DEXTER SINISTER, AN OCTUPUS PLAIN VIEW
“An Octupus Plain View” (2011) é um projecto desenvolvido dentro do projecto Bulletins of the Serving Library(30) dos Dexter Sinister e
documentado primeiro em forma de artigo PDF no site The Serving
Library e posteriormente na publicação-piloto do projecto Bulletins of
the Serving Library #1. O tema central do projecto «contempla a possibilidade de comunicação humana à luz de alguns extraordinários
atributos físicos do Octopus Vulgaris».(31) (DEXTER SINISTER, 2011)
O projecto é iniciado com o desdobramento, em 8 partes, da referência central Octopus no artigo de Angie Keefer:
I. The Etimology of the word “octopus”
II. The inside-outedness of its eyeball
III. How the subject disappears into its context
IV. Shifting its shape and rearranging its privates
V. How he or she gets from A to B
VI. Writing oneself in ink
VII. Polysexuality and death
VIII. Post-symbolic communication, or speaking without words
A discussão é começa com o uso correcto do plural de octopus na
língua inglesa (octopuses, octopodes, octopi) e com o tratamento que
foi feito nas gramáticas dos séculos XVIII e XIX. A certo ponto,
a discussão progride para uma questão originária da antiga Grécia:
têm as palavras uma relação intrínseca com as coisas que nomeam?
Torna-se consensual para o linguístas modernos que as palavras são
arbitrárias, ou seja, «o signiﬁcado linguístico é criado no momento
em que sons arbitrários são codiﬁcados dentro de uma comunidade
oral».(32) (KEEFER, 2011: 5)

(30) Artigos distribuídos sob a forma de PDF que abordam temas aparentemente dispersos
como bibliotecas, tempo e media. Posteriormente são compilados e editados em forma de
publicação e distribuídos em plata-formas como Motto Distribution. (31) Tradução livre do
autor: «Contemplates the possibilities for human communication in light of some extraordinary physical attributes of the Octopus Vulgaris». (32) Tradução livre do autor: «Linguistic
meaning is created when arbitrary sounds are codified within a community of speakers.»
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De Orwell a Shannon, da corrupção da linguagem à teoria da
informação, a divisão estrutural do termo constitui a primeira referência a um dos atributos físicos do polvo, os oito tentáculos.
Enquanto os oito conteúdos enunciados no artigo por sua vez constituem-se como derivações livres dos restantes atributos. O desdobramento consecutivo do termo vai relacionando de forma quase
intangível a sua etimologia à possibilidade da comunicação sem
palavras enquanto explica as opções tomadas no resto do projecto.
Posteriormente o artigo escrito por Angie Keefer em Hudson,
Nova Iorque é editado por Stuart Bailey e David Reinfurt em Los
Angeles e Nova Iorque, dividido em 8 partes que por sua vez foram ditadas e gravadas por Isla Leaver-Yap e Shannon Ebner numa
estrutura concebida especialmente para o efeito na Frieze Art Fair
em Londres e re-editado e exibido como um todo a uma audiência
no andar 31 do Chrysler Building em Nova Iorque.
A estrutura discursiva do projecto desenvolve-se a partir de relações
meta-referenciais, intricadas e recursivas entre si que informam as
opções editoriais futuras ao mesmo tempo que essas opções acabam
por contribuir para o discurso previamente escrito. A versão do artigo em pdf que está disponibilizada no site à partida já contêm mais
informação que o artigo inicial teria, as referências ( ﬁg.8) ao longo
do mesmo tornam clara a circularidade deliberada do projecto.
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ﬁg.8
– Sem título,
Stuart Bailey e
David Reinfurt
(2011), An
Octupus Plain
View
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Segue em esquema uma interpretação da relação entre o artigo
(discurso escrito), o desenvolvimento do projecto (discurso meta-linguistico, i.e., além das palavras) e a proposta-base do mesmo.
I. The Etimology of the word “octopus”
INFORMAÇÃO: OCTUPUS (objet trouvé)
II. The inside-outedness of its eyeball
TRANSMISSOR: ANGIE KEEFER
III. How the subject disappears into its context
SINAL CODIFICADO: STUART BAILEY E DAVID REINFURT
IV. Shifting its shape and rearranging its privates
CANAL: ISLA LEAVER-YAP E SHANNON EBNER
V. How he or she gets from A to B
SINAL DESCODIFICADO: STUART BAILEY E DAVID REINFURT
VI. Writing oneself in ink
RECEPTOR: CHRYSLER BUILDING
VII. Polysexuality and death
DESTINATÁRIO: AUDIÊNCIA
VIII. Post-symbolic communication, or speaking without words
A divisão autoral, espacial e temporal do projecto como uma analogia às noções da Teoria Matemática da Informação, faz emergir um
discurso-sem-palavra, i.e., de um discurso que não recorre (apenas) ao sistema linguístico para se constituir como tal.
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(33) Metahaven é um atelier de designers, composto pelos holandeses Vinca Kruk e Daniel van der Velden, onde desenvolvem trabalho comissariado e autoproposto. O seu discurso é essencialmente político e social e distingue-se pela simbiose das áreas de design
de Comunicação e investigação. No que diz respeito às linhas de discurso que enunciamos em Eco, enquadramos seu trabalho teórico-prático no discurso das metalinguagens:
à imagem da crítica ao jornalismo contemporâneo de Joyce, organizam o seu discurso
(crítica) através das estruturas das quais querem falar.
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A2.2.1.2 METAHAVEN(33), FACESTATE
O “Facestate” (2011), projecto integrado na exposição Graphic Design: Now in Production, é exemplar da integração concreta da crítica
no projecto/objecto de investigação.
Na intenção de apresentar as estruturas políticas do Facebook,
apropriam-se/alienam-se na neutralidade gráfica do mesmo para
criar um para-facebook. O resultado é um híbrido entre a rede
social e o estado social, a partir do qual emergem as incoerências
e implicações desta alienação: as políticas controlo, as estruturas
económicas subjacentes, a democracia de fachada(34) de uma rede
social demasiado familiar.
Noutros termos, este meta-discurso pode ser visto como uma crítica de superfície. Não por ser superficial ou ligeira, mas porque a
faz utilizando o vernacular, isto é, as formas gráficas e linguísticas
mais comuns e assimiladas. Indirectamente, faz também uma crítica às políticas de estandardização inerentes ao branding(35), como
uma subversão das próprias intenções da área. Brand, que traduzido
do inglês significa marca, implicaria que o trabalho desenvolvido
seria o da representação da identidade individual, isto é, da marca
pessoal e intransmissível. No caso, o que os Metahaven verificam,
é a tendência deturpada destes valores: um nivelamento das identidades, pessoais e públicas, por forma a que se torne gradualmente
mais difícil discernir entre o público e o privado, entre a demagogia e a deontologia.
Mais ainda, este trabalho de investigação explora a disparidade
entre a transparência individual imposta ao utilizador e a transparência aparente das estruturas pseudo-políticas e declara a inversão
destes valores na relação entre o sistema de rede e quem os utiliza.
Em síntese, as entidades individuais tornam-se base de dados a
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(34) C.f. Metahaven, 2011: «There is sometimes a naive supposition that Facebook and
other social media already constitute a form of democracy, because everyone can participate and take action, and there is apparently no leader.» (35) C.f. METAHAVEN, 2011:
«We look at branding as a form of standardization; we have written about this extensively,
for example, in the essay “Brand States,” which appeared in Uncorporate Identity but
originally was published at e-flux journal. Branding is making things more similar, not more
different; it is compliance to a standard to gain certain benefits.»
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serem ﬁltradas, categorizadas e mercantilizadas – uma dejecção
plenamente aceite pelas próprias.
Com esta última referência, concluímos também que o seu discurso emerge na continuidade constelar e na consistência temática da
sua investigação. Em retrospectiva, vemos que o caso de estudo
(2011) que expusemos é uma continuação da antologia Uncorporate
Identity (2010)(36) e a fase de uma investigação e questionamento a
longo termo. Mais ainda, que esta investigação feita de derivações
satélite: no campo teórico os livros Facestate (2011) e Black Transparency (2012) e o ensaio “White Night” (2008), no campo prático
é exemplo o caso de estudo. Neste sentido, deve ser lida como
um discurso rizomático, constituído por várias alíneas – escritas,
formais –, que se referem a vários âmbitos – sociais, políticos, disciplinares, deontológicos – desenvolvidos paralelamente mas com
vários níveis de aprofundamento.
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(36) Antologia escrita e visual do trabalho desenvolvido em estúdio sobre redes, política, branding.
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A3 ESTRANHAMENTO
O acto de estranhamento é essencialmente um acto de liberdade consciente. É um exercício intelectual onde é feito um esforço dialéctico de compreensão e abstracção de um passado histórico, para que
seja possível uma construção de signiﬁcação individual.

A3.1 IMPULSO UTÓPICO
«There is a sort of tension here – are we concerned with building
a discipline [knowlegde and communication]? Or deconstructing a
discipline [knowlegde and communication]?» (MAZÈ, 2009: 393)

ARCHAEOLOGIES
OF THE FUTURE:
THE

DESIRE

CALLED

UTOPIA

AN OTHER
SCIENCE FICTIONS

Há uma ideia em Jameson (2005) que tem que ver com o impulso
utópico. Esta noção vem de uma problematização hermenêutica
de Bloch (1954), que propõe o princípio da esperança como gerador do impulso utópico. A esta vontade de perfeição absoluta está
associada uma ideia de expressão subconsciente do homem, que
leva Jameson a questionar sobre a possibilidade de um «programa
utópico deliberado e completamente consciente» (2005: 3) se esta
se encontrar condicionada ao sonho.
Neste momento, seria fácil associar o acto de estranhamento ao do
sonho de Bloch; um momento subliminar que nos escapa. Na verdade, queremo-lo como um exercício intelectual, que pouco tem
haver com transcendência ou superação. Admitindo que o podemos
usar como técnica de estranhamento vemo-lo como acto de liberdade consciente de onde se geram sentidos e ordens improváveis (37).
Poder-se-ía associar esta noção de impulso utópico a um certo
espírito pós-modernista excessivamente desconstrutivo e individualista. E, nessa sequência de pensamento, dizer que está desligada
à ideia de colectivo e de construção. Porém, tendo em conta que é
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(37) C.f. ECO, 1962
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um discurso que se quer a várias vozes e aproveita mais as divergências do que as convergências de discurso, a noção de colectivo é
mantida por um pensamento colectivo que se constrói, transforma
e deforma em tempo real e que utiliza a desconstrução por forma
a distanciar-se de pensamentos e estruturas unívocos e alienantes.
Dentro de uma visão pós-moderna do indivíduo, talvez já posterior
ao pós-modernismo, Jameson abre espaço para a construção individual como um espaço de investimento utópico – a noção de impulso utópico como a versão contemporânea do humanismo modernista. Isto é, como a transição do programa utópico colectivo para
um ideário de construção individual de discurso não-comprometido. Ao mesmo tempo, não é possível ignorar que o pensamento
único, continua a existir e a inﬂuenciar o discurso contemporâneo;
que as consequências (positivas e negativas) do discurso modernista continuam enraizadas na nossa estrutura social; e que estas têm
implicações no discurso que se quer transmitir.
Enquanto operativamente, o objecto que formamos, e a partir do
qual queremos falar, nos parece estruturalmente desviado da sua
condição de alienação e «da relação com a comunidade dos outros
homens entre os quais vive» (ECO, 1962: 274), o processo onde o
pensamento estranhado informa as estruturas formais encontra-se,
inevitavelmente, comprometido nas formas estéticas, linguísticas,
naturais, sociais ou económicas. Desta forma, quando produzimos
discursos de desordem, isto é, formas estranhadas do mundo, estamos a enformar a partir desse mundo.
Esta é uma situação dialética. Por não se estranhar todos e tudo ao
mesmo tempo, a possibilidade de um estranhamento concretizado
é apenas satisfeita em parte. Paradoxalmente, também é aquilo que
permite à vanguarda artística ser a única que mantem «uma relação
de signiﬁcação com o mundo em que vive» (Idem: 274). Podemos
sintetizar esta atitude como uma alienação vigilante.
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A3.2 DESCONSTRUÇÃO HISTÓRICA
O sentido que atribuímos à desconstrução histórica é o da desconstrução ou desdobramento dos significados implícitos e explícitos aos
objectos históricos(38) e da extração da sua etimologia, às suas implicações no tecido social, até ao seu ponto de origem/razão da sua
existência. Esta extracção, que é uma desconstrução do discurso
histórico unívoco e uma forma de negação à condição de alienação, é paradoxalmente uma construção de novos sentidos.
«For Dasein, living just is ceaselessly taking a stand on who
one is and on what is essential about one’s being, and being
defined by that stand. In choosing whether or not to work late
at the office, to spend time with the family, to steal a purse, to
travel to a rock concert, one chooses what sort of person one
is.» (MULHALL, 1996: 15)
Dasein, termo que Heidegger propõe para descrever a qualidade
essencial e exclusiva do homem: questionar a razão ou o sentido da
sua existência, significa em alemão ser aqui e estar aqui. Neste enquadramento, a premissa fundamental para o homem ser é estar no
mundo consciente das sua espacialidade e temporalidade. Por outro
lado, esse mundo que não é nem a totalidade das coisas naturais,
nem a comunidade dos homens, refere-se à estrutura de relações
(afectivas, intelectuais, sociais) que caracterizam a existência humana. O que implica que Dasein é cuidar-da-relação-com-o-mundo.
O termo cuidar em Heidegger, é utilizado em várias acepções: cuidar, no sen-tido de tomar conta das coisas de dos homens que o
constituem; ter consciência-dessa-relação, i.e., uma compreensão
existencial; mas, sobretudo, pensar e questionar sobre a sua relação com o mundo por forma a constituí-lo. Esta última serve de
condição à transcendência, noutros termos, em Heidegger «a transcendência significa o projecto e o esboço de um mundo, mas de tal
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(38) Contituímos o arquivo histórico, como um conjunto de elementos tanto do passado
longínquo como do passado próximo ou imediato. No primeiro caso, o laboratório refere-se ao eixo (A)rquivo, no segundo à (N)etwork.
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modo que quem projecta é comandado pelo ente que transcende e
é antecipadamente modelado por ele». (ABBAGNANO, 1970: 193)
É importante notar que Heidegger, seguindo a tradição ﬁlosóﬁca
existencia-lista, vê o homem (Dasein) como ﬁgura singular, em
oposição as ﬁguras colectivas do Homem, Sociedade ou Civilização. Mais ainda, em Heidegger transcender signiﬁca destruir produtivamente (Destruktion), entre todas as outras, essas mesmas ﬁguras. Não necessariamente a sociedade em si, mas os pressupostos
históricos, morais, ideológicos, cientíﬁcos nela contidos. Heidegger
não anula a história, mas compreende-a como elemento utilizável,
que serve à superação e constituição de um mundo-seu (Umwelt).
Enquanto o discurso do laboratório Frequently Asked Questions não
existe nesta possibilidade utópica de transcendência, os princípios
propostos por Heidegger são merecedores de consideração. O laboratório afasta-se do sentido de dever e programa que envolve a
proposta de Heidegger para a utilizar como «projecto instigador de
pensamento sobre as possibilidades de mudança» (GAUDÊNCIO,
2012: 40). Este é o compromisso que se transforma em consciência
e acção crítica e que funda a base para a crítica nos discursos do
design de comunicação que querem abordar condições do presente:
«True investment is the investment in design itself, as a discipline that conducts research and generates knowledge – knowledge that makes it possible to seriously participate in discussions
that are not about design. Let this be knowledge that no one
has asked for…» (VELDEN, 2006: 18)
Em suma, o conhecimento adquirido e a ﬁgura da sociedade devem servir para nos situar em relação ao mundo, às coisas e às relações humanas e caracterizar o ponto de evolução em que estamos.
Contudo não é a estabilização dessas noções que constitui o presente, o ganho de consciência provoca o acto de Verfremdung. Esta
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implica não só um afastamento (o ganho da crítica) como também
um esvaziamento (a desconstrução crítica).
The American Foucault, he says, “sought to deﬁne autonomy in
purely human terms,” without the Kantian notion of universal
law. (…) Like Dewey, this Foucalt tells us that liberal democracies might work better if they stopped trying to give universalistic self-justiﬁcations, stopped appealing to notions like “rationality” and “human nature” and instead viewed themselves
simply as promising social experiments. (RORTY, 1991: 193)
O passado histórico é tomado como inalterável ou como qualquer
coisa que está tão distante física e temporalmente que já não tem
consequência no presente: pelo contrário, fazer sentido das coisas que já construímos; as coisas do nosso quotidiano, do dado
adquirido, das convenções sociais é essencial para nos situarmos
nas implicações das nossas acções, do nosso modo de formar, e ao
mesmo tempo construirmos realmente sobre e a partir do presente.
É esta a importância do esvaziamento e apropriação, desconstruir
o mito histórico.

A3.3 DISTORÇÃO DA PERCEPÇÃO E DA INFORMAÇÃO
«Words lose their usefulness, either because they are so seldom
spoken that they become unfamiliar to the community, or because they are so often spoken – in the form of “prefabricated
phrases,” to borrow Orwell’s term – that the ritual of their use
evacuates their potential to convey speciﬁc meanings. But why
should words and phrases work any less well for being wellworn, if meaning is a factor of codiﬁcation and repetition in
the ﬁrst place?» (KEEFER, 2011: 6)
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A introdução sistemática de um esforço consciente de estranhamento implica uma consciência crítica e reflexiva em relação ao
que apreendemos por associação, (i) inicialmente através de sua
desconstrução histórica e (ii) posteriormente através de uma abstração forçada dessa história que provoca a construção de novas.

(39)
The Dreamers,
lighter scene
«I was just… I was
fidgeting with

A figura mais próxima que encontramos para explicar sensorialmente este segundo momento é o exercício onde se repete continuamente a mesma palavra até que esta deixa de nos fazer sentido ( ﬁg.9).
Esta é uma experiência diferente da experiência do novo, onde
tentamos integrar a coisa dando-lhe sentidos, isto é, atribuindo-lhe
significados por conotação ou denotação referencial e/ou emotiva.
A experiência de estranhamento por abstração é aquela que perde momentaneamente os seus sentidos: é a da ausência de sentidos que
antes estavam lá.

Isabelle’s lighter…
and… I wasn’t
really realizing it…
then I noticed,
and I thought it
was rude… so I
put it down on
the table. //But I
put it diagonally
across one of these

A potencialidade desse exercício existe quando no momento da
falha cognitiva emergem outros sentidos ou outras ordens aparentemente desligados do seu referente(39). Objectivamente, trata-se de
manter a exploração da significação em aberto, e a especulação
sobre o entendimento herdado – ideal ou material, comum ou aberrante – acesa. É possível extrair desta estranheza de sentido, gerado
pela sabotagem e improbabilidade nas relações, um método que cria
novo pensamento a partir de um conjunto de premissas das quais
já não se espera nada de novo; um questionamento sistemático que
não parte de perguntas e que não oferece respostas; uma investigação que parte do estimulo utópico para gerar esse mesmo impulso;
um modelo de simbiose entre a prática e a teoria que nos permite
discutir, apresentar, comentar «novos cenários de tecnologia, cidadania, comunicação e poder»(40) (GIAMPIETRO, 2011: 218).

squares. Do you
see? Look. //That’s
when I noticed that
the lighter’s length…
is exactly the
same length as the
diagonal itself. So
I put it lengthwise,
along the outside
edge. //Look. It fits
there too. //And it
fits like this and like
this… and this way
too. And I bet you if
I just split it in half…
you know, it’s got to
fit somewhere. //
(1/2)
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(40) Tradução livre do autor: «new scenarios of technology, citizenship, communication,
and power.»

ﬁg.9
– Luthi, On
the self reﬂexive
page (2010)
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«Information theory has contributed greatly to opening new
perspectives for psychological research. In his study of perception as a of the object (meaning that the object varies according
to the position of the perceiver), the psychologist Ombredane,
along with others (…) has come to the conclusion that this process of exploration eventually ends when the perceiver chooses
one particular form (which, from that moment on, imposes
itself on all the others).» (ECO, 1962: 81)

(…)
I mean, it really
fits anywhere.
Look. //See? //I
was noticing that
the more you look
at everything…
this table, the
objects on it,

Huberman (2007) no texto “Naive Set Theory”, descreve a curva
de evo-lução da informação em função da curiosidade, caracterizando esta progressão como um loop graças ao trabalho científico, artístico e intelectual de pioneiros como Nicolau Copérnico e Marcel
Duchamp que tendem a manter questões aparentemente esgotadas
no topo da bell curve. Num momento em que a «curiosidade está
a ser castrada pela informação», segundo Huberman (2007: 1), o
autor insiste que a bell curve é mantida enquanto a informação for
paralisada e demonstra a sua tese relacionando as recentes práticas
artísticas com as seguintes estratégias para sabotar informação: ausência de informação; excesso de informação; informação insuficiente; informação dispersa; e informação privada (41).
Ao laboratório Frequently Asked Questions interessa falar em estratégias de sabotagem de informação como exploração de abertura de
discurso, experimentação do impulso de estranheza e transmissão
do mesmo estímulo pela forma improvável. No entanto, é compreendido que o estranhamento e a curiosidade são ideias análogas,
que trabalham a partir da referida falha cognitiva. As estratégias
da sabotagem de informação e as técnicas para o estranhamento
influem para um mesmo objectivo: replicar o impulso de construção individual.
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(41) No information; too much information; not enough information; dispersed information; e private information.

the refrigerator,
this room… your
nose, the world…
suddenly… you
realize that there’s
some sort of cosmic
harmony… of
shapes and sizes.»
(2/2)
BERTOLUCCI
2003
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A3.3.1 NAIVE SET THEORY
Neste sentido e segundo as estratégias de bloqueio de informação
enunciadas por Huberman (2007)(42):

TOO MUCH
INFORMATION

NOT ENOUGH
INFORMATION

1. A sobrecarga de informação, ajuda a diﬁcultar a associação e
ca-tegorização fácil e unívoca do discurso. Esta sobrecarga motiva a ambiguidade e as incoerências produtivas no mesmo através da criação de vários pseudónimos que representam uma só
pessoa ou uma só identidade que representa vários pensamentos
e várias pessoas (HUBERMAN, 2007: 2). Ou simplesmente
pela transparência de todo o processo de discurso, que se torna
de tal modo descritivo que se perde o sentido linear do mesmo.
2. A necessidade de participação pelo lado de que interpreta,
expõe a informação sistemática e praticamente sem comentário
artístico. A falha é preenchida no momento da participação, da
performance e da execução e da interpretação da obra no momento da sua fruição. A obra é aberta à acumulação de experiências e signiﬁcações. Esta abordagem está associada às práticas
artísticas das décadas de 60 e 70 do século XX, em particular
aos artistas ligados ao movimento Fluxus ou à arte conceptual
como Sol LeWitt.
3. Outro uso da falha cognitiva, onde o discurso é disseminado e
disperso temporalmente ou espacialmente, apropria-se as várias
estruturas de comunicação e transmissão de informação, como
estruturas formais e de discurso.

DISPERSED
INFORMATION

«To disperse information is to launch it into a complex
constellation of relationships, causing it to intersect with a
séries of ﬁerce interferences: power, politics, capital, speed,
desire and tecnology.» (HUBERMAN, 2007: 4-5)
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(42) Too much information; not enough information; dispersed information; e private information. É deixado de parte a estratégia punk ou situacionista da não-informação.
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Apesar desta estratégia ser vista, por Huberman, como a fragmentação do discurso, vemo-la também como o uso premeditado das estruturas de comunicação. No caso do design de
comunicação, relaciona-se com a concretização da ideia de que
a página, a gestalt ou a semiótica não são os únicos elementos a
partir dos quais nos é permitido comunicar. A escrita, as escolhas do processo de trabalho, o uso discursivo da edição, da
distribuição, da publicação, fazem parte da sintaxe formal e
linguística da disciplina.
4. A utilização da informação na sua vertente de contracultura, como uma demarcação (alienação) ideológica da cultura de
massas. A limitação da circulação de informação (é exemplo
o just-in-time), torna-a mais isolada do público em geral, mas
implica um interesse e um compromisso por parte do mesmo.
Esta pode ser concebida como uma subforma de participação.

A3.4 LABORATÓRIO: BRIEFING (2ª PARTE)
No início da presente dissertação foi explicada a necessidade de
desconstrução intelectual do briefing e, simultaneamente, a necessidade de construção objectiva do mesmo. O tratamento do objet
trouvé como o elemento estranho e simultaneamente banal, têm a
sua exploração prática na colaboração-piloto do laboratório. Os
sub-capítulos “3.3.1 Processo” e “3.3.2 Apresentação de resultados
/ (conclusões I)“ abordam o processo de desconstrução referencial,
parelela à construção de discurso próprio.
A fig. 10 desdobra essa ambivalência, a partir dos pontos do ciclo
projectual do modelo Geometria de uma Obra Aberta, associando-a aos
níveis de alienação em relação aos conceitos trabalhados no briefing.
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PRIVATE
INFORMATION

fig. 10
– Esquema do
comportamento
da alienação,
desconstrução e
construção segundo o briefing
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Este movimento, que na realidade se estende para antes e para depois destes eixos (da rehypothesis à distribuição), descreve o processo
de antecâmara(43) onde se retiram objectos do seu estado e sentido
quotidiano – que é do conhecimento adquirido e alienado – por
forma a que numa fase de wonder room se extraiam e se desdobrem
os seus sentidos essenciais e originários, bem como, as implicações
sociais e culturais dos objet trouvé. A reading room, segundo local de
estranhamento, é desta vez um confronto disciplinar e físico, que
beneﬁcia a destabilização e a especulação, ao mesmo tempo que
levanta novas questões disciplinares, culturais e de experiência.
Deste modo, é possível concluir que se inicia o brieﬁng num estado
de elevada alienação. A rehypothesis constitui o momento de consciencialização, isto porque, objectos são escolhidos por um misto
de vulgaridade e curiosidade, mas são emparelhados pela sua disparidade semântica, forçando os colaboradores à simbiose entre a
apropriação reﬂetida de um conhecimento herdado e a abstração
consciente do mesmo, através da desconstrução histórica das suas
referências quotidianas, disciplinares, culturais e ideológicas, ou
seja, da extração intelectual e da compreensão dos signiﬁcados e
valores implícitos aos objet trouvé e à experiência pessoal.
Enquanto a necessidade de desconstrução é essencial ao valor dos
resultados obtidos, ultrapassar esta tensão é fundamental. Como
tal, as work sessions sintetizam este momento como espaço de passagem a produção colectiva e consequente alienação e intervalo
onde os valores de alienação são os mais baixos. É a partir das work
sessions que o questionamento se vai tornando discurso comum e
plural até à sua cristalização em objecto de discurso nas fases de
edição e distribuição.
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(43) C.f. “A antecâmara”, 3.2.2 Briefing – da Antecâmara à distribuição.
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CONCLUSÃO
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Iniciamos esta dissertação por perguntar como é que se constrói
criticamente no presente. Nesta intenção, começamos por explorar
no primeiro capítulo – “Arqueologia da Alienação” – a noção histórica de alienação e como esta alienação está ligada, por oposição
dialética, a uma concepção de superação. As implicações ontognoseológicas destas noções a partir de Hegel e de Marx permitiram
duas leituras antagónicas sobre o modelo Geometria de uma Obra
Aberta. A primeira constitui a base infra-estrutural do modelo e laboratório Frequently Asked Questions, enquanto a segunda descreve
um mecanismo de veriﬁcação que possibilita um posicionamento
vigilante em relação às opções estruturais tomadas em laboratório.
De modo a tornar estas questões operativas no modelo, aﬁnal intenção primordial desta dissertação, o sub-capitulo, “Uso Plurívoco de Alienação”, sistematiza a noção de alienação segundo a necessidade do desconstrução e construção das noções de sociedade e
de conhecimento no contexto do laboratório.
A apropriação reﬂetida de um discurso de superação está, aﬁnal,
implícita no design e na (I)deia de design. Por outro lado, enquanto nos enquadrarmos no propósito humanista de uma visão pós-moderna, ao mesmo tempo aclaram-se as potencialidades de uma
construção sobre o presente: uma intervenção de modernidade reﬂexiva(44) que procura reenquadrar-se e corrigir-se continuamente
no presente, através de uma desconstrução intelectual da memória
histórica.
Paralelamente, tendo em mente o laboratório se assume como uma
prática de investigação crítica, este deve caminhar para a abertura
e desestabilização do conhecimento e linguagens adquiridas nas
áreas da semiótica, da gestalt ou da teoria matemática da comunicação. Enquanto não nega o valor desse conhecimento, tende a
reabrir a discussão e especulação.
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(44) Modernidade reflexiva de Ulrich Beck e Anthony Giddens.
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No texto “Towards a Critical Faculty” (2007), Bailey em referência a Thierry de Duve aponta três paradigmas fundamentais
subjacentes ao modelo escolástico da contemporaneidade: ATITUDE, DESCONSTRUÇÃO e PRÁTICA. Enquanto, no texto são
enquadradas na relação aluno-professor, ou aluno-instituição, pensamos que as três características são passíveis de se estender a toda
a práxis contemporânea, e especiﬁcamente àquela que prendemos
desenvolver em laboratório.
Entendemos a atitude como um posicionamento deontológico guiado e actualizado pela continua reﬂexão, consciência e comprometimento com a disciplina, como também para lá dela. O acto comprometido desta atitude é expresso pela desconstrução sistemática da
nossa práxis, ao nível dos resultados obtidos em laboratório, dos
novos elementos de estudo, como também do próprio modelo e
pressupostos associados. Por outro lado, esta destruição (Destruktion)
implica uma (re)construção: primeiro porque o acto de reﬂexão
implica forma(45) e em segundo porque para haver legado a ser desconstruído é necessário que ele exista em primeiro lugar. Deste
modo, a prática é integrada automaticamente no tipo de investigação que propomos, – uma prática de investigação e de construção
crítica sobre o presente. Nesta intenção, a produção de lugares de
estranheza e a permanência do conhecimento nesse lugar de instabilidade, não é mais do que falar no presente a partir do design.
O brieﬁng do laboratório é idealizado como agente de desordem
através das áreas da investigação, edição, publicação, distribuição
ou curadoria. A necessidade deste modelo surge quando contra
aquilo que Jorge Silvetti (1960)(46) defende, já não conseguimos
construir uma crítica ao presente «dentro da nossa própria prática,
com a nossa prática, com as nossas próprias ferramentas, métodos,
materiais e formas»(47). (MAZÉ, 2009: 385)
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(45) «E por que especular é olhar para o espelho? Porque precisamente especular é olhar
para si. É ter um conhecimento de si, mas que só se dá em reflexo. Não há uma auto compreensão. Isso é um mito tardio, o mito de descartes; o mito de uma consciência que se
apreende a sim própria sem reflexão, sem espelho, sem passar pela matéria.» (NABAIS,
2012: 82) (46) «Superstudio, architecture firm, founded in 1966 in Florence, Italy by Adolfo
Natalini and Cristiano Toraldo di Francia. Superstudio was one of major parto f the Radical
archicture movement of the late 1960s.» (MAZÉ, IDEM) (47) Tradução livre do autor «within
our own practice, with our practice, with our own tools, methods, materials, and forms.»

Madalena Guerra

É esta a ﬁnalidade da estranheza e da ordem não assimilada: contrariar a ordem esperada e provável das coisas. Não porque já não
conseguimos comunicar, mas porque já não conseguimos comunicar nada, que não seja espectável, através dela. Em suma, um modelo e método de construção crítica do design na contemporaneidade
que por via da sua desconstrução intelectual sistemática, «representa a
ponta mais aguda do presente, o que exprime melhor aquilo que é
nosso mundo». (NABAIS, 2012: 86)
Enquanto, a ordem provável não contribui para o caos na comunicação também não faz nada pela actualização do conhecimento,
à semelhança do discurso retórico vazio baseia-se numa estrutura
formal ou linguística tão assimilada que não produz transformação. Contrariamente, a norma improvável em investigação vê na
cultura, no conhecimento e na realidade um espectro de deﬁnições
dicionarísticas ou enciclopédicas a corromper.
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A TRANSDISCIPLINARIDADE
COMO METAMETODOLOGIA
NO DESIGN
DE COMUNICAÇÃO

B
(Ana Malheiro)

(preâmbulo)

FAQ

No sentido de dar forma a mais um dos pilares que suportam o
modelo conceptual do Laboratório Frequently Asked Questions, a
seguinte dissertação parte do eixo (N)etwork, como função da sociedade actual, e cujo potencial dinâmico poderá levar a sistemas
horizontais de organização social, que se espelham no modo como
entendemos a comunicação e o conhecimento. Nesse sentido, design e transdisciplinaridade criam uma linha ﬁlosóﬁca que pretende alargar o espectro de acção do design sob o ponto de vista da
experimentação, das formas de pensar, produzir, investigar, e do
ponto de vista da produção cultural como resposta crítica a uma
sociedade em que todos são actores.
N
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INTRODUÇÃO
«Form must not be a vehicle for thought; it must be a way of
thinking.» (ECO, 1962: 142)
No contexto da cultura contemporânea, esta dissertação procura
compreender fenómenos decorrentes de práticas transdisciplinares
associadas à disciplina do Design de Comunicação como agente
auto-reﬂexivo, simultaneamente crítico e produtor de cultura.
O entendimento do design de comunicação como área interdisciplinar por natureza, garante-lhe abertura para práticas colaborativas. Com a massiﬁcação do medium comum que é a world wide web
e subsequente possibilidade de criação de redes de trabalho, emerge a necessidade de repensar modelos e metodologias projectuais
para o Design. É, pois, na formalização da network que se espelham
múltiplas possibilidades de transfusão de campos do conhecimento,
cuja característica de multiplicidade Italo Calvino viria a incluir nas
suas palestras Six Memos for the Next Millenium (1985). A Network
reserva em si o Arquivo de uma memória colectiva que alicerça um
projecto colectivo, constituindo o modelo abstracto do Design (que
se pretende) Relacional.
O modelo transdisciplinar, não sendo um novo fenómeno, tem motivado uma discussão sobre o design de comunicação e atribuindo
ao designer novos papéis, tais como, editor, curador, distribuidor,
etc.(1) A reconﬁguração dos limites do design e a afirmação de
um discurso cada vez mais aberto e plural, afasta-o do seu lugar
tradicional de solucionador de problemas
oblemas ou fornecedor de serviços, motivando self-initiated projects. Admitindo que a questão autoral ainda é uma forma de aﬁrmação de designers, hoje em dia o
designer-autor encontra na network a motivação para uma atitude
participativa e cooperativa na produção de cultura.

79
(1) «(…) they signal a shift to a consolidated role of the designer/publisher who creates,
edits, curates distributes and, most importantly, participates. As a dynamic, critical response to the traditional service-based dialogic, client/designer position in favor of establishing new modes of production that are simultaneously more flexible, more open and
more complex.» (KYES, 2009: 341)
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O debate dos novos campos de acção do design está a ganhar dimensão tanto no eixo académico como proﬁssional, da escola ao
estúdio, conﬁgurando-se como uma manifestação crítica ligada à
prática “Design Thinking” e/ou “Critical Design”. Assim, o design na actualidade enfatiza determinadas características através da
procura de uma atitude pendor social e político, da prática modos
de produção, edição, distribuição, e ainda da desconstrução enquanto análise crítica.(2)
Desde a Bauhaus aos contemporâneos Dexter Sinister, contempla-se um esforço de questionar a disciplina através da prática, ou
especiﬁcamente do workshop, valorizando o processo e a experimentação como vias para o design crítico e auto-reﬂexivo. Este
ambiente visa a criação de um discurso especulativo que projecte
o design para o futuro colocando hipóteses para metodologias mais
adequadas ao contexto contemporâneo, num intercâmbio entre os
discursos académico e professional:
«If the boundaries between disciplines are no longer watertight,
with attitude, practice and deconstruction as the bedrock of
our field, we need to reconsider the nature of the primary tools
and skills oﬀered to new students.» (BAILEY, 2007: 7)
Deste modo, torna-se evidente uma autonomia do design de comunicação que decorre de um fenómeno de Autopoiesis do design
como prática integrada num sistema transdisciplinar.
Da Teoria Matemática da Comunicação (SHANNON, 1948) à Teoria
dos Sistemas (WIENER, 1948) esta dissertação pretende identiﬁcar
os fenómenos tecnológicos que tenham implicações na actividade projectual do design. Inevitável será pensar numa metodologia
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(2) «The CONTEMPORARY describes the prevailing condition which, although underlying
the art/design world as a paradigm different to those described above, has yet to yield a
widespread collective change in the way its schools are constructed. In short, while these
ideas are poured into the existing Bauhaus container, they no longer fit. A reasonable
comparison with the above models, then, would suggest an underlying notion of the
student possessing general attitude, which spans disciplines. It is taught through the
education of a practice through which this attitude is articulated.
Its method of teaching is by deconstruction, involving the analysis of a work’s constituent
parts […] emphasizing that his “deconstruction” refers to intellectually unpacking, dismantling, and reading work.» (BAILEY, 2007: 4)

Ana Malheiro

para o design transferível de uma nova linguagem e imaginário
que advêm da cultura de network: open source, desktop publishing ou
print-on-demand, portable document format, entre outros. Todos estes
conceitos estão intricados na noção de comunicação e, por isso,
podem e devem ter repercussões na prática e na teoria que deﬁne
o design de comunicação contemporâneo.
Os fenómenos acima apresentados representam um possível paradigma para o design de comunicação, que enfatiza o seu papel
activo na produção cultural enquanto projecto colectivo. Nesta
investigação serão dissecadas propostas projectuais com a ﬁnalidade de compreender e de especular sobre o futuro do design de
comunicação e o seu compromisso perante a cultura.
«(…) nas Belas-Artes todas estas ciências e domínios da
investigação encontram um espaço de conf luência que as arrasta
para o que chamamos uma tendência holística. Se escolhemos
esta expressão, é porque consideramos que se trata mais do que
inter ou pluridisciplinaridade,
iplinaridade, mas de um sincretismo transdisciplinar que formula especiﬁcidades dos docentes e investigadores das Ciências da Arte nas Belas Artes, com tendência a
fusões ou simultâneas consciências (…) com saberes extensíveis
e articuláveis por tendência, além das referidas aproximações à
prática que participam nesse sincretismo aﬁnal, uma relevante
e peculiar compensação em função de um comedimento da
especialização.» (PEREIRA e DIAS, 2011: 227)
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ﬁg. 2 - Monument to
Co-operation, Dexter
Sinister, 2009
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Em suma, a presente dissertação visa o estudo da transdisciplinaridade enquanto metametodologia do design de comunicação. Para
esse efeito, é necessário compreender a ubiquidade do conceito
de network, cujas sinergias têm contribuído para projectos colaborativos e inovadores. A reconﬁguração dos limites do design e
a aﬁrmação de um discurso simultaneamente autónomo, aberto
e plural, afasta o design do seu lugar tradicional como serviço,
conduzindo o designer ao desempenho de novos papéis. Além do
impacto no panorama proﬁssional, esta dissertação vai abordar o
novo panorama da investigação e da crítica em design, bem como
compreender a importância da prática e da transdisciplinaridade no
contexto académico de ensino da disciplina. Este trabalho pretende
também 1) identiﬁcar os fenómenos tecnológicos que têm implicações na actividade projectual do design de comunicação; 2) compreender as repercussões destes fenómenos na prática e teoria que
deﬁne o design de comunicação contemporâneo; 3) compreender
o contributo das práticas transdisciplinares no âmbito especíﬁco do
laboratório Frequently Asked Question sem desenvolvimento como
caso de estudo prático.
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B1. A TRANSDISCIPLINARIDADE E A NETWORK:
NOVOS CIRCUITOS DE COOPERAÇÃO
PARA O DESIGN DE COMUNICAÇÃO

Neste capítulo, iremos debruçar-nos sobre o conceito de transdisciplinaridade, tentando compreender o que representa no contexto
contemporâneo, quer numa macro escala do conhecimento humano quer ao nível da evolução disciplinar. Mais ainda, iremos enumerar as suas características, bem como, avaliar qual o impacto das
práticas que advêm das lógicas transdisciplinares adoptadas pelo
design de comunicação e que visam, naturalmente, a criação de
novos contextos para a produção e crítica da disciplina.

B1.1 O QUE É AFINAL A TRANSDISCIPLINARIDADE?
ENTRE, ATRAVÉS E ALÉM DAS DISCIPLINAS
s i n er g i a

RIZOMA
NETWORK
multi

«101.01 Sinergia significa comportamento de sistemas inteiros
não previstos pelo comportamento das suas partes tomadas
isoladamente.» Buckminster Fuller, 1975(3)
Buckminster Fuller, Norbert Wiener ou Gilles Deleuze, foram
pensadores cuja visão da sociedade e do conhecimento se construía
sobre a noção de sistema. O universo rizomático(4) de relações dinâmicas, pensado por Deleuze e Guattari (1980: 21), corresponde
ao que actualmente chamamos network, onde se espelham múltiplas possibilidades de transfusão de campos do conhecimento cuja
característica de multiplicidade Italo Calvino viria a enunciar nas
suas palestras Six Memos for the Next Millenium (1985).

pli
cidade

«Who are we, who is each one of us, if not a combinatoria of
experiences, information, books we have read, things imagined?
Each life is an encyclopedia, a library, an inventory of objects,

85
(3) Tradução livre do autor: «101.01 Synergy means behavior of whole systems unpredicted
by the behavior of their parts taken separately.» (FULLER, 1975); Etimologicamente, o termo sinergia vem do grego sunergía e significa cooperação: sýn, juntamente com, e érgon,
trabalho. (4) «The rhizome is an acentered, nonhierarchical, nonsignifying system without
a General and without an organizing memory or central automation, defined solely by a
circulation of states.» (DELEUZE e GUATTARI, 1980: 21)
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a series of styles, and everything can be constantly shuffled and
reordered in every way conceivable.» (CALVINO, 1985: 124)
A partir do século XVIII, o conhecimento humano ficou marcado
pela explosão disciplinar em que a especialização se tornou síndrome de uma cultura altamente fragmentada e até estratificada, onde
o sonho de outrora do Homem Renascentista parece ter ficado esquecido. A sociedade contemporânea confrontou-se com uma nova
noção epistemológica do conhecimento em particular pelo aparecimento da cibernética durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar
do aparecimento do computador ter conduzido à multiplicação e
desdobramento disciplinar, da mesma forma começaram a surgir
correntes filosóficas e artísticas que procuraram compreender, de
forma sistematizada, o conhecimento humano.
Entre 1946 e 1953, com a realização das Macy Conferences em Nova
Iorque foi possível reunir uma diversidade de especialistas cujo objectivo comum era a compreensão dos processos de comunicação
biológicos e sociais em confrontação com os mecanismos da cibernética. Da matemática à antropologia, estas conferências levaram à
coalescência de áreas do saber que se julgavam separadas, possibilitando um discurso comum em prol de uma melhor compreensão
dos mecanismos da comunicação humana. Para Wiener, também
presente nesse encontro, «não existem respostas, apenas referências cruzadas»(5). Foi esta consciência que, com o aparecimento da
cibernética e da teoria dos sistemas, confirmou a relevância das
filosofias estruturalistas como paradigma fundamental da comunicação e da cultura humanas. Esta nova abordagem da comunicação
apoiava-se na premissa de que os constituintes da cultura deviam
ser entendidos pelas suas interrelações, enquadrando-se num sistema
e/ou estrutura. A partir dos anos 1960, o pensamento pós-estruturalista de Deleuze e Guattari sugere a noção de rizoma como sistema «descentrado, não-hierárquico, [...] não-significante, sem um
General e sem uma memória organizativa ou automação central,
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(5) Tradução livre do autor: «There are no answers, only cross references.» (WIENER apud
MASANI, 1989)
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definido somente pela circulação de estados»(6), apresentada em
1980 na obra colaborativa Capitalismo e Esquizofrenia. O seu pensamento compreende que as estruturas sociais estão dependentes
de um contexto e que, por conseguinte, são mutáveis e dinâmicas,
sendo impossível uma noção actualizada da condição e cultura humanas (DELEUZE e GUATTARI, 1980: 21).
De acordo com Genosko, Guattari avança com uma proposta de
análise social que incide numa metametodologia que segue o compasso das metamorfoses a que a sociedade está sujeita, referindo-se a
uma metodologia transdisciplinar.(7)
Num momento da história em que, mais do que nunca, estamos
em contacto directo com o mundo e com a informação, coloca-se a seguinte questão: «Como é que um físico de partículas pode
dialogar como um neurofisiologista, um matemático com um poeta, um biólogo com um economista, um político com um programador de computadores, além de dizer generalidades mais ou
menos triviais?»(8). No seu livro Manifest of Transdisciplinarity (2002),
Nicolescu alerta para o cenário dramático de uma torre de Babel
contemporânea, onde o diálogo se torna impossível para alguém
que não conheça os códigos de uma disciplina sobre a qual é leigo.
(NICOLESCU, 2002: 41)
A unidade do conhecimento para uma visão ontológica do mundo é a grande premissa da transdisciplinaridade. Não negando a
inevitabilidade da disciplinaridade como ponto de partida para a
construção do discurso, Guattari considera que a organização da
cultura humana por disciplinas é uma coisa obsoleta(9). No entanto,

(6)! Tradução livre do autor: «The rhizome is an acentered, nonhierarchical, nonsignifying system without a General and without an organizing memory or central automation, defined solely by a circulation of states.» (DELEUZE e GUATTARI, 1980: 21). (7)!
«Guattari’s preferred term of transdisciplinary research was a call to rethink relations
between science, society, politics, ethics and aesthetics through the development of a
metamethodology adequate to this new field of relations.» (GENOSKO, 2003: 24). (8)
Tradução livre do autor: «How can a theoretical particle physicist truly dialogue with a
neurophysiologist, a mathematician with a poet, a biologist with an economist, a politician
with a computer programmer, beyond mouthing more or less trivial generalities? Yet, a
true decision-maker must be able to dialogue with all of them at once. Disciplinary language is an apparently insurmountable barrier for a neophyte, and each of us is a neophyte
in some area. Is a modern tower of Babel inevitable?» (NICOLESCU, 2002: 41). (9) cont.
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«o método transdisciplinar não substitui a metodologia de cada
disciplina, que permanece como é. Ao invés, o método
étodo
todo transdisciplinar enriquece cada uma destas disciplinas, trazendo-lhes novas
e indispensáveis perspectivas.»(10). Assim, o discurso transdisciplinar
caracteriza-se pelo seu sentido holístico(11) do conhecimento, situando-se entre as disciplinas, através delas e além, sugerindo uma conﬁguração em network. Mais ainda, a transdisciplinaridade pressupõe
um constante diálogo entre os agentes que coexistem na rede, visto
que o seu caráter dinâmico implica uma acção de networking.
Enquanto estratégia de investigação, o objectivo último da transdisciplinaridade compreende uma abordagem holística através do
cruzamento de várias disciplinas. Apesar da aparente falta de clareza entre outros conceitos da mesma família, como por exemplo,
a interdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade refere-se a uma metametodologia projectual ou de investigação em que duas ou mais disciplinas se cruzam dando origem a
um projecto colaborativo. Enquanto a interdisciplinaridade existe
como metodologia cujo ﬁm é a melhoria da própria disciplina, a
transdisciplinaridade procura a compreensão de um âmbito mais
alargado, oferecendo contributos para a comunidade em geral. Se
a transdisciplinaridade existe, como já referido, através, entre e além
das disciplinas, logo resulta que o todo seja maior que a soma das
partes, ao contrário da multidisciplinaridade que é um mero somatório de respostas técnicas e especializadas a dado problema.
Para um entendimento da realidade em que o design de comunicação opera, não nos podemos abstrair de todo panorama sociológico
em que as interrelações dos agentes e o seu contexto cultural determinam os seus resultados.
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(9) cont. «the organization of human culture by disciplines belongs to the past, although
to a certain degree it is a necessary point of departure in the advance towards domains
of knowledge that involve new practices and changing styles of individual and collective
life» (GUATTARI apud GENOSKO, 2003). (10) Tradução livre do autor: «The transdisciplinary method does not replace the methodoly of each discipline, which remains as it is.
Instead the transdisciplinary method enriches each of these disciplines, by bringing them
new and indispensable insights, which cannot be produced by disciplinary methods.» (NICOLESCU, 2002). (11) ”Holismo” (do grego hólos, -e, todo + -ismo) é uma «concepção,
nas ciências humanas e sociais, que defende a importância da compreensão integral dos
fenómenos. e não a análise isolada dos seus constituintes» (http://www.priberam.pt/dlpo/
default.aspx?pal=holismo).

holismo

network
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B1.2 PORQUÊ O DESIGN DE COMUNICAÇÃO
TRANSDISCIPLINAR?
«We are in open circuits.» Nam June Paik, 1966
Partindo do argumento de Deleuze e Guattari de que a sociedade comunica através de estrutura rizomática, podemos estabelecer
uma comparação com o design contemporâneo, através do seu percurso evolutivo. No artigo Towards Relational Design (2008), Blauvelt efectua a referida análise descrevendo três fases:
«The relational is synonymous with interdependence,
connectedness, and openness. The relational design evokes
today’s networked culture, literally and metaphorically, where
a web of associations, uses, constraints, and contexts determines design. Relational design is preoccupied with design’s
eﬀects, extending beyond the form of the design object and
its attendant meanings and cultural symbolism. This trajectory takes us through three distinct phases of modern design
in this past century, moving from form to content to context,
or in semiotic terms, from syntax to semantics to pragmatics.»
(BLAUVELT, 2008)
Sintaxe
Semântica
PRAGMÁTICA
↓
Forma
Conteúdo
CONTEXTO

Inicialmente, as preocupações do design estavam delimitadas por
critérios que diziam respeito à forma, principalmente com o apogeu
do racionalismo modernista; mais tarde, a partir dos anos sessenta
e setenta, o conteúdo, isto é, a mensagem passou a ter o enfoque
dos designers. Esta foi uma época de experimentalismo e de desconstrutivismo. Nesse sentido, os designers tentaram aﬁrmar-se
enquanto autores. A partir dos anos oitenta do século XX, com a
massiﬁcação do computador pessoal e com o surgimento da world wide
web, o design confrontou-se com novas possibilidades de produção
e distribuição do seu trabalho. Deste modo, o alargamento do campo de acção do design despoletou uma ponderação mais cuidada
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dos contextos onde opera. Se antes as respostas do design se centravam na sintaxe e na semântica, agora revelam uma postura mais
pragmática, na qual o contexto contamina o significado e o formato.
Este argumento é coadonante com as premissas da transdisciplinaridade enquanto ontologia possível para a cultura humana.
«What is beyond any discipline? It is, of course, ourselves, the
human being. In more sophisticated words, we can say that
what is beyond is the Subject. The Subject cannot be captured through formalism. When you want to capture it, it’s an
ontological catastrophe, because the Subject is transformed in
Object. Transdisciplinarity is coming back to knowledge of the
Subject, more precisely of the interaction between the Subject
and the Object.» (NICOLESCU, 2002: 45)
Fica a pergunta: o que é que está para além do design enquanto
disciplina? Se tomarmos os pensamentos de Nicolescu, depreendemos que o contexto sobre o qual o design se sustenta estabelece precisamente o papel de mediador entre conteúdo e forma, sendo este
o factor com mais peso na metodologia projectual. A subjectividade do contexto implica uma metametodologia, pois esta provocará
mutações em si própria conforme a evolução projectual (a curto-prazo) ou contextual (a longo-prazo). É deste efeito recursivo e/
ou circular da transdisciplinaridade que decorre a auto-reﬂexividade
do design, isto é, a iminência de um design crítico.
Mais do que nunca, o design afirma-se como disciplina e prática
transfronteiriça, isto é, que ultrapassa os seus limites. Por isso, o
designer deve compreender o seu papel enquanto agente cultural
e social, assumindo um compromisso dialógico. Tal como Potter
(1969) referiu, «o design é uma disciplina negociada socialmente»(12), sendo que o seu papel político e ético se tornou numa premissa. Potter frisa ainda que o design deve ser contributivo(13) e não
contido em si mesmo. Por outro lado, a confrontação do design
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com outras disciplinas, garante-lhe um novo espírito crítico sobre
si mesmo, obrigando-o a um esforço pela autonomia disciplinar.

Participação
&
Questionamento

«...questionamento
surge então como
processo criativo...»

A transdisciplinaridade surge enquanto estratégia para questionar
e reconﬁgurar os limites do design, clariﬁcando o seu papel num
contexto social e político. A hipótese colocada nesta dissertação é
a de que o design, como disciplina aberta e acostumada a lógicas
interdisciplinares, deve adoptar uma metodologia transdisciplinar na
senda de uma atitude participativa e integrada no mundo(14). Por
outro lado, pretende-se que a transdisciplinaridade proporcione ao
design um modelo operativo e, simultaneamente, crítico. Assim,
depreendemos que uma estratégia transdisciplinar poderá incentivar a prática a par de um discurso teórico, o que nos conduz a
uma metodologia projectual transdisciplinar que contribui para a
investigação em design.
Por que é que a transdisciplinaridade se tem revelado uma característica cada vez mais importante do design [para o mundo] e [e
do mundo] para o design? O design de comunicação é entendido
como uma disciplina que estabelece pontes ao criar mensagens visuais. O momento actual da frenética circulação de informação, é
talvez a maior oportunidade de intervenção do designer. O tempo
em que o designer era um mero mediador de uma mensagem,
ou seja, recorrendo a um código visual comunicava uma ideia, já
vai longe. Hoje, o designer é um agente cultural e os seus papéis
são multiplicam-se: autor, escritor, editor, distribuidor, crítico,
investigador. A transdisciplinaridade promove o espírito crítico
do design já que o coloca em perspectiva relativamente ao mundo. O questionamento surge então como processo criativo através da transdisciplinaridade. As lógicas transdisciplinares quando
aplicadas a uma metodologia do design, trazem um sentido auto-reﬂexivo e contribuem para a autonomia da disciplina. O design
contemporâneo deve assumir-se no seu sentido mais englobante –
gestalt; a disciplina do design enquanto um todo organizado que é
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(12) Tradução livre do autor: «design is a social negociated discipline.» (POTTER, 1969).
(13) «the root impulse and need of truly modern design, it is not self-contained; it is
contributory.» (POTTER, 1969: 9). (14) «the transdisciplinary is a call to rethink relations
between science, society, politics, ethics. And aesthetics through a new meta-methodology.» (COLES, 2012: 17)
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percepcionado como mais do que a soma das suas partes e não só
enquanto produto, relegando o seu PROCESSO e CONTEXTO.
Em suma, a transdisciplinaridade dota o design de ferramentas
críticas, i.e., de questionamento como parte do processo criativo.
A cultura do conhecimento surge como disciplina uniﬁcadora de todas
as disciplinas, e como objectivo último de uma investigação cientíﬁca, artística, ou ﬁlosóﬁca. Tal como Albert Einstein disse em 1937,
«Todas as religiões, artes e ciências são ramos da mesma árvore».

B1.3 TRANSDISCIPLINARIDADE:
NOVOS CONTEXTOS PARA O DESIGN
«You never change things by fighting the existing reality. To
change something, build a new model that makes the existing
model obsolete.» Buckminster Fuller, 1975
São inúmeros os factores que têm tido implicações na reformulação
do discurso e da metodologia projectual do design. A observação
das grandes mudanças trazidas pela cultura de network prova que a
transdisciplinaridade é simultaneamente método e finalidade para o
design. Se numa primeira instância, a transdisciplinaridade fornece
ao designer novas ferramentas críticas, por outro, os resultados
dessa experiência serão respostas mais contextualizadas e simultaneamente dirigidas a uma audiência mais alargada; neste ponto,
compreendemos que a transdisciplinaridade, recorrendo a novas
formas de publicação e distribuição, como por exemplo, o print-on-demand ou formatos portáteis como o .pdf, ganha terreno pela
ﬂuidez de utilização.
O modelo transdisciplinar, não sendo um novo fenómeno, tem
motivado actualmente uma discussão sobre a disciplina. O entendimento do design de comunicação como disciplina inerentemente
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intermultitransdisciplinaridade

multi ou interdisciplinar(15), permite o diálogo. O design é, por
isso, um campo expansivo(16) e no contexto contemporâneo os seus
limites estão a dilatar e a actividade do designer abrange cada vez
mais papéis(17). Assim, no contexto contemporâneo estão a formar-se novos campos de acção para o design de comunicação e o recurso a metodologias transdisciplinares tem sido um dos grandes
impulsionadores desta oportunidade. Como consequência destas
lógicas projectuais, o designer apresenta-se como agente activo na
circulação da informação e tornou-se também num produtor e
inﬂuenciador cultural na medida em que tem maior domínio dos
conteúdos que são distribuídos. Muitas vezes, ele próprio é autor e
editor dos próprios conteúdos.
No seguimento desta dissertação vão ser apresentados casos de estudo que têm determinado o envolvimento do designer com o
colectivo, quer do ponto de vista de actividades colaborativas quer
dos novos públicos (também estes produtores). O modelo transdisciplinar parece dar uma resposta mais eﬁcaz às novas condições das
instituições e das oportunidades do mercado. Por isso, conﬁrma-se
o crescente envolvimento político e social do design. A transdisciplinaridade é, em última instância, uma estratégia de investigação
que permite ao designer o desenvolvimento de práticas críticas.
Além disso, o recurso a lógicas transdisciplinares, bem como a cultura de network, tem permitido novas abordagens pedagógicas orientadas para a prática, crítica e escrita. A experimentação tem ganho
importância no contexto da aprendizagem através do recurso a
workshops e a residências.

(15) «In recent years, the graphic designer has shown himself as – what has he not shown
himself to be? Artist, editor, author, initiator, skillful rethorician, architect... The designer
is his own client, who, like Narcissus, admires himself in the mirror of the design books
and magazines, but he is also the designer who does things besides designing, and
consequently further advances his profession.» (VELDEN, 2006: 17-18). (16) «Graphic
design operating beyond its usual assumed boundaries often provokes an art vs. design
debate, but one should instead judge the idea of an inherently expansive design practice
less as a renegotiation of design and art boundaries and more as an acceptance of graphic
design as emphatically “graphic design”, with all the aforementioned scope, activities, and
contexts the term encompasses. Indeed, we should embrace the idea that graphic design
might happily operate as a paradoxically ubiquitous yet overlooked system.» GOGGIN,
2009: 55). (17) «[…] they signal a shift to a consolidated role of the designer/publisher
who creates, edits, curates distributes and, most importantly, participates. As a dynamic,
critical response to the traditional service-based dialogic, client/designer position in favor
of establishing new modes of production that are simultaneously more flexible, more open
and more complex.» (KYES, 2009: 341)
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São emergentes os estúdios que, actualmente, trabalham num circuito cooperativo, regulando-se numa network de colaborações
transdisciplinares. A análise das metodologias que estão a ser aplicadas no ambiente proﬁssional e o respectivo intercâmbio com o
ambiente académico têm permitido reﬂectir sobre a disciplina e os
modelos pedagógicos aplicados no contexto académico.
A experimentação enquanto método de investigação e produção
tem vindo a representar grande importância no ambiente de trabalho do designer. Como tal, o laboratório Frequently Asked Questions
surge como metáfora de uma metodologia de trabalho transdisciplinar e apresenta-se como «veículo operacional para a produção»(18).
Nesse sentido, o laboratório cria objectos transversais a várias disciplinas e aos seus discursos, permitindo o desenvolvimento de
massa crítica para o design. Num ambiente transdisciplinar, o designer deﬁne-se «não pela sua disciplina mas pela ﬂuidez com que
as suas práticas se movem entre os campos», por exemplo, «da
arquitectura, arte e design»(19). O modelo transdisciplinar movido
pela consciência de que o contexto deve ser o cerne da problemática do design(er) tornou-se prioritário enquanto lógica criativa.
Os fenómenos e a linguagem da cultura digital e da network contaminam o vocabulário, as ferramentas e as práticas do design de
comunicação como poderemos veriﬁcar nos capítulos seguintes.
O conceito peer-to-peer surge com toda a pertinência quando estamos a falar de práticas transdisciplinares e de cooperação. De uma
forma geral, este mecanismo de circulação de informação tem por
base uma economia colaborativa e os seus princípios podem contribuir para o design enquanto disciplina colaborativa e aberta.
Transcrevendo as premissas da Peer 2 Peer Foundation(20), sublinhamos o seguinte:
(1) novas práticas colaborativas
(2) empreendidas por um novo tipo de agentes “éticos” económicos
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(18) Tradução livre do autor: “[...] the studio as an operational vehicle for production.»
(COLES, 2012: 13). (19) Tradução livre do autor: «Artists and designers are now defined not
by their discipline but by the fluidity with which their practices move between the fields of
architecture, art, and design.» (Idem).
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(3) mutualismo das suas forças produtivas
(4) modelos de negócio “abertos”
(5) infraestruturas de cooperação, produção e distribuição.
«Autoria é então encarada não como o trabalho genial, isolado
de um indivíduo, mas como valor imaterial que se propaga
de um modo quase subliminar (em que genes culturais ou
inf luências circulam
rculam sem que consigamos determinar com rigor as suas leis) e, que assim, pela migração orgânica das ideias,
constrói uma comunidade, um contexto de partilha.»
(GONÇALVES, 2012: 27)
É neste sentido que a componente colectiva desta dissertação
enuncia e transfere para os dias de hoje a Obra Aberta de Umberto
Eco, fixando-se nas mais-valias que o conceito de abertura pode
trazer para a actividade projectual do design e como contributo
para o colectivo.
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B2. METODOLOGIAS COLABORATIVAS
DO DESIGN DE COMUNICAÇÃO

«Collaboration is the answer but what is the question?»
(OBRIST apud FOSTER, 2007: 194)
As considerações deste capítulo têm por pressuposto que a metodologia do design de comunicação bem como a análise de projectos
colaborativos têm tido implicações no método do design, tanto a
nível proﬁssional – estúdio ou «plataformas geradas colectivamente»(21) – como académico (ensino ou investigação). Num momento em que as buzzwords do design de comunicação são os seus
LIMITES enquanto disciplina e o seu posicionamento enquanto
FERRAMENTA crítica, parece pertinente abordar a sua METODOLOGIA. Os apontamentos históricos deste capítulo não pretendem alinhavar uma cronologia, mas sim fazer uma construção não
linear de alguns momentos ou heranças em que o fenómeno da
transdisciplinaridade, ou do acto colaborativo, foram críticos para
o paradigma cultural vigente. Em última instância, esses exemplos
serão transferidos para a contemporaneidade no sentido da elaboração de um discurso em design.

B2.1 DO DESIGN AO DESIGN COLABORATIVO

«... projectos
colaborativos que
extrapolassem
áreas préestabelecidas do
saber.»

A Transdisciplinaridade manifestou-se esporadicamente em colectivos de artistas e designers durante o século XX. Foram casos
mais ou menos isolados que consumaram a INTENÇÃO de realizar projectos colaborativos que extrapolassem áreas pré-estabelecidas do saber. O pendor quase utópico deste tipo de manifestações confere-lhes o atributo de modelos exactamente porque o
praticam. O “The Independent Group”, nos anos cinquenta, foi
particularmente revolucionário neste âmbito. A sua herança é fun-
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(21) Designação usada por Coles na recensão elaborada sobre o coletivo Åbäke cuja
noção de estúdio é composta por «uma série de plataformas geradas colectivamente, nas
quais um ou mais membros do grupo trabalha em proximidade com colaboradores externos, abrindo mais ainda a sua premissa colaborativa.» (COLES, 2012: 79)
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damental para conservar um SENTIDO PRÁTICO do design e
arte, não somente discursivo ou teórico, como refere Blauvelt no
texto Exhibit A: The Exhibitionary Apparatus.(22)
Colaborar signiﬁca que dois ou mais intervenientes em dado projecto comum se unem para a resolução e, no contexto de uma
cultura de network, é um leitmotif do nosso tempo, como refere
a curadora Lind(23). Hoje, é muitas instituições assumem que a
colaboração é um pré-requisito. Teoricamente, a intenção da colaboração existe, mas muitas vezes outros interesses, como a produtividade, a rapidez, enﬁm o mercado, acabam por se sobrepor.
Não obstante, os resultados podem ser potencialmente melhores se
o trabalho colaborativo for efectivo e sistematizado.

Colaborar

«And, more than anything, it is important not to lose sight of
collaboration as a means to generate something that would
otherwise not have been possible.» (LIND apud KYES, 2012: 34)
O entendimento do discurso contemporâneo do design comunicação, ao nível de uma metodologia colaborativa, deve compreender
algumas premissas de base.
«It is critical to note that these experiments had their beginnings
largely in academic settings, informed by contemporary
semiotic and structuralist theory. Those experimentations
were a critical step in broadening the visual possibilities and
being more responsive to the instability and sublety of actual
communication (something ignored
gnored by standard modernist typography). […] the new contexts that we worked in […] would
produce an environment in which graphic design could continue to operate as intelligent, culturally viable and communicative medium». (WILD apud BLAUVELT, 2011: 20)
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(22) «Their open-ended explorations also generated accompanying catalogs and newly
commissioned artworks and essays. In this way, the Independent Group represents a
touchstone for today’s post-disciplinary art and design practices, which, at heart, are
more productive than merely theoretical and more practical than merely discursive: generating discourse and projects through a practice of publishing and exhibiting.» (BLAUVELT apud KYES, 2012: 226). (23) «Collaboration is a leitmotif of our time. Traditionally,
it implies that two parties formulate what is to be done jointly. Be it financial institutes,
global corporations, national agencies, or local schoolstoday they are all embedded in a
rhetoric of collaboration, of working together, joining forces, and celebrating team spirit. If
they actually do collaborate is another matter.» (LIND apud KYES, 2012: 33)
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contemporâneo
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design
+
sociologia

do algoritmo à
simplificação do
diálogo

valorização
do processo

Se a comunicação é instável tal como Wild refere, o design tem
um papel fulcral ao mediar a comunicação. Por um lado, o design assegura a efectivação da comunicação e, por outro, participa
na produção dos conteúdos. Nesse sentido, «a prática do design,
hoje, requer o poder intelectual de um grupo de ref lexão e da
capacidade de resposta de uma rápida impressora».(24) Além disso,
cultura de network em que nos inserimos tem exigido do designer
uma atenção sociológica crescente. Numa primeira instância, esta
nova condição surge como obstáculo devido à sua complexidade,
mas acima de tudo como potenciadora da criatividade e de projectos colaborativos.
A epistemologia contemporânea da cultura de network tem sido
sintomática de uma grande manifestação de projectos colaborativos
que, por um lado, dinamizam a circulação e a produção cultural
na rede e, por outro, fomentam práticas transdisciplinares. A independência do medium assinalada por esta cultura, também tem sido
facilitadora de práticas transdisciplinares. Se, na forma mais simples, a comunicação se pode reduzir ao algoritmo, por princípio,
o diálogo transdisciplinar está também ele exponencialmente mais
simpliﬁcado.
No ambiente colaborativo, a acção do designer ganha novos contornos do ponto de vista metodológico pelo teor transdisciplinar e
com consequências importantes no discurso da disciplina. De uma
maneira geral, prevê-se que este tipo de actividade estabeleça um
enfoque no PROCESSO criativo bem como nas expectativas dos
resultados. A colaboração e a transdisciplinaridade potenciam a
colocação de questões, ao invés de querer chegar a uma resposta
deﬁnitiva. Nesse sentido, este tipo de prática em design está comprometida com um importante valor crítico.
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(24) Tradução livre do autor: «Design practice today requires the intelectual power of
a think tank and the turnaround capacity of a quickie-printer.» (WILD apud BLAUVELT,
1998: 23)
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«This shift is more profound than subtle – from a more typical practice of design that affirms expectations (a client’s,
the profession’s, society’s) to a more critical disposing relative to the commissioning client – and envisions an expanded,
perhaps even inverted, field of design practice.» (BLAUVELT
apud KYES, 2012: 235)
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A compreensão dos processos colaborativos deve passar por um
entendimento de outros conceitos tais como participação ou mutualismo, cada um deles com a sua especificidade relativamente ao que
se pretende definir como colaboração. A noção de participação que
se pretende aqui explorar surge no sentido do teatro épico de Brecht em que os espectadores são participantes e não uma audiência
passiva. Hoje, o design colaborativo deve considerar essa premissa
como potenciadora do seu trabalho. Na secção que se segue –
OBRA ABERTA COMO METODOLOGIA PARTICIPATIVA –
exploraremos melhor esta premissa com particular predominância
no Design Relacional.

participação

O conceito de mutualismo, oriundo da biologia, relaciona-se com
a interacção entre duas entidades que beneficiam entre si através
de actos de reciprocidade. Entre nuances de cooperação e competição, têm surgido projectos a partir de lógicas mutualistas como
por exemplo o SAMIZDAT de Sofia Gonçalves e Marco Balesteros
(2010) ou o Work for Work dos Practise (2007). O primeiro expõe o
fenómeno de self-publishing como um acto cooperativo entre várias
espécies de publicações, i.e., nos seus vários formatos, que integradas num só objecto permitem multiplicar os canais de distribuição
e as suas narrativas. O projecto colaborativo proposto pelos Practise consiste num sistema aberto e multidisciplinar no qual um colaborador A dispensa uma quantidade de tempo em trabalho a um
colaborador B — ver fig.4 —, em que o último terá de devolver em
tempo de trabalho ao A, e assim continuamente (PRACTISE apud
KYES, 2009: 17). O resultado foi um meta-workshop, «um workshop

mutualismo

Ana Malheiro

ﬁg. 3– Work for
Work Voucher,
Practise (2007).
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[em progresso] sobre todos os workshops, neutralizando a natureza
aberta do projecto através da edição de todos os resultados numa
publicação» (PRACTISE apud KYES, 2009: 17). Neste sentido, a
forma surge como um “by-product” do processo.
O laboratório Frequently Asked Questions procura de maneira sistemática aliar um processo aberto de colaboração, potencialmente
performativo, ao registo e publicação dos processos.

FAQ

Colaborar implica (1) a participação numa obra colectiva seja ela
literária, cultural ou científica e (2) abertura ao diálogo. São estas
características processuais que, no panorama actual do design de
comunicação, têm gerado novos modelos de estúdio e exposição que
permitem uma criatividade sistemática. Os dois casos de estudo
apresentados no seguimento deste capítulo – Åbäke (colectivo/estúdio) e Forms of Inquiry (projecto-exposição) – irão ilustrar este
paradigma do processo colaborativo. Além disso, a valorização do
design pelo enfoque no seu processo permite também uma ponderação mais crítica dos objectivos e dos resultados que, por isso,
contribuem de maneira efectiva para a formulação de um discurso.
Em última análise, o processo colaborativo define-se pelo DIÁLOGO enquanto acto que define o discurso colectivo.
Na entrevista com Coles para o seu livro The Transdisciplinary Studio (2012), o designer Stuart Bailey defende que a tendência para
os actos colaborativos advém de dois interesses comuns: (1) a empatia pelas formas visuais e (2) a vontade de partilhar coisas(25). Mais
ainda, refere que este tipo de metodologia colaborativa enfatiza o
contexto e o modo de trabalhar, contrariando modelos de trabalho
existentes ou pre-estabelecidos. De acordo com Bailey, estas formas de colaboração permitem novas estruturas de produção através
da criação de um sistema de partilha. Ao enfatizar-se o processo e
o sistema de interrelações colaborativas, observamos numa macro-
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(25) «I suspect that the collective aspect common to the practices you mention is something to do with why each of the members of those groups became involved with graphic
design in the first place: not only to do with an interest in visual forms, but equally with
sharing things. When you work against an existing model, this sense of drawing attention
to the context and the way you’re working often goes hand in hand with collaboration.
Because you’re all thinking and talking about the new structure being invented as you go
along, it tends to get underlined in the work that is produced.» (COLES, 2012: 285-287).

sistema de partilha

novos modelos
de trabalho

Ana Malheiro

FAQ

-escala a intersecção das networks social, cultural e política, onde o
espaço de trabalho se torna o ex-líbris da trandisciplinaridade. Tal
como veriﬁcamos no workshop Work for Work, o espaço de trabalho,
simultaneamente expositivo, foi evoluindo em função dos projectos
realizados. Essa actualização temática, contextual e visual traduz o
modelo transdisciplinar defendido nesta dissertação e no laboratório Frequently Asked Questions.

B2.2 A OBRA ABERTA
COMO METODOLOGIA PARTICIPATIVA
Como vimos, uma metodologia colaborativa provoca um efeito
bidireccional na prática design de comunicação: 1) une matérias
e áreas de especialidade, promovendo um modelo aberto e transdisciplinar; 2) promove processos de design dialógicos, abrindo o
campo de acção do design.
obra
-emmovimento

metaferramentas

Partindo da premissa de que o território transdisciplinar é um «campo de possibilidades» (ECO: 1962: 14-15) e que, por conseguinte,
há um «completo dinamismo da estrutura» (Idem), logo estamos no
domínio de uma obra aberta, ou melhor, de uma obra-em-movimento
(Idem). O pluralismo do design de comunicação relaciona-se com
a sua abertura à PARTICIPAÇÃO, concretamente, como prática
reveladora de um processo social(26). Se por um lado, a colaboração
se efectiva com outros proﬁssionais, cada vez mais a abertura ao
público – enquanto entidade activa no processo de contrução semântica – determina o potencial da obra.
O computador permite ao designer conceber novas ferramentas
para serem utilizadadas por outros e, nesse sentido, «é uma meta-ferramenta: ele produz outras ferramentas»(27). Esta particularidade da computação contém em si um sentido cooperativo que
não era visível noutros adventos tecnológicos que promoviam, ao
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(26) «concrete design practice as a social process in which different professionals
participate.» (COLES, 2012: 263). (27) Tradução livre do autor: «the computer is a meta-tool: it makes other tools.» (BLAUVELT, 2011: 24)
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invés, a especialização e a individualização das tarefas. Em 1968 já
se profetizava algo semelhante com a publicação do Whole Earth
Catalogue, editado por Stewart Brand que utilizou o slogan «acesso
a ferramentas» com o objectivo de actuar no contexto tecnológico,
social e político da época.
Deste modo, se falamos em ferramentas além da ferramenta, fará
sentido falar em design além do design ou em metodologia além
metodologia, i.e., numa metametodologia? Neste sentido, o preﬁxo
meta surge como forma gramatical para indicar uma coisa que está
além de outra e apresenta-se como uma característica inerente às
práticas críticas do design; este ponto será melhor desenvolvido no
capítulo B4. Metametodologia para um Design Crítico.
«Meanwhile, the computer has transferred specialized tasks and
crafts once carried out by others to the designer’s desktop and
control, eliminating the need to prepare detailed instructions.
This is particularly the case in graphic design and typography.
Using digital tools, design work can proceed in a more exploratory, open-ended way and this might be compared to the
intuitive shaping by hand old-fashioned art materials.» (POYNOR apud COLES, 2007: 95)
Em suma, a prática do design contemporâneo parece ter entrado
numa nova fase(28) em que o seu papel passa pela concepção de
ferramentas que permitam a outros fazer design(29). Assim, esta vertente da colaboração no design de comunicação pode ser entendida
como aquela que envolve uma audiência participante, produtora,
um público cuja interacção é fundamental para a determinação
do projecto ou objecto. Este será o domínio do chamado design
relacional(30), e que foi teorizado, embora no âmbito artístico, por
Umberto Eco na Obra Aberta (1962: 14-15). Eco designava este

104 (28) «These examples point to a new phase of maturation for design’s relationship to technology, when the definition of design extends to the creation of new tools that enable
and empower others to design.» (Idem). (29) Fazer design é uma expressão redundante,
mas foi inevitável a sua utilização já que em português, ao contrário do inglês, “design” não
é um verbo, mas um substantivo. (30) «(…)the new practices of relational design include
performative, pragmatic, programmatic, process-oriented, open-ended, experiential and
participatory elements. This new phase is preoccupied with design’s effects extending
beyond the design object and even its connotations and cultural symbolism.» (BLAUVELT,
2008). (31) «Hence, it is not overambitious to detect in the poetics of the “open” work –

audiência
participante
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obra & situação

tipo de obras como “obras-em-movimento”(31). Com o objectivo
de promover a colaboração com a audiência o designer concebe
objectos deliberadamente incompletos ou inacabados que com a interacção no contexto real poderão adquirir ou activar a sua função.
Nas premissas de Eco, obra e situação estão altamente intricadas,
pelo que o resultado será tendencialmente autêntico.

B2.3 CASO DE ESTUDO ÅBÄKE: DESIGNERS-INSTIGADORES
«As a collective who work collaboratively, Åbäke respond to
one thing: dialogue.» (COLES, 2011: 80)
experimentação

designer-instigador
FAQ

A colaboração abre o caminho à experimentação e à transdisciplinaridade. O coletivo Åbäke tem aplicadado esforços no trabalho
colaborativo tendo, numa primeira instância, acumulado trabalho
em áreas estranhas ao design. A metodologia e prática projectual
emergente deste ambiente sugere o designer-instigador. Este caso de
estudo foi escolhido com particular interesse pela sua aproximação à formação base proposta para o laboratório Frequently Asked
Questions. Os Åbäke(32) são um coletivo de quatro elementos que,
tendo-se formado no contexto da Royal College of Art (RCA)
em Londres, iniciaram um estúdio de design de comunicação em
que trabalham colaborativamente com entidades externas ao grupo. Operam como colectivo desde 2000 e, desde então, fundaram
vários projectos: uma etiqueta de música e moda – Kitsuné; um
restaurante parasita – Trattoria; uma publicação de “produção arquitectural” – Sexymachinery; uma estrutura editorial e de publicação

(31) cont. and even less so the “work in movement” – more or less specific overtones of
trends in contemporary scientific thought. For example, it is a critical commonplace to
refer to the spatiotemporal continuum in order to account for the structure of the universe in Joyce’s works. Pousseur has offered a tentative definition of his musical work which
involves the term “field of possibilities.” In fact, this shows that he is prepared to borrow
two extremely revealing technical terms from contemporary culture.
The notion of “field” is provided by physics and implies a revised vision of the classic relationship posited between cause and effect as a rigid, one-directional system: now a complex interplay of motive forces is envisaged, a configuration of possible events, a complete
dynamism of structure. The notion of “possibility” is a philosophical canon which reflects a
widespread tendency in contemporary science; the discarding of a static, syllogistic view
of order, and a corresponding devolution of intellectual authority to personal decision,
choice, and social context.» (ECO, 1962: 14-15). (32) Os nomes por trás do seu título profissional são: Patrick Lacey, Benjamin Reichen, Kajsa Ståhl and Maki Suzuki.
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– Dent-De-Leone; um projecto-museu – Victoria & alferD; um grupo
de investigação – Suzuki åffice.
A noção de cliente não existe para os Åbäke. A sua abordagem deriva
da vontade do grupo em destabilizar a «noção do designer gráfico
que providencia um serviço no sentido limitado do termo»(33).
A proximidade com os colaboradores, permite-lhes ter a garantia
de uma cumplicidade e abertura que será um aspecto altamente
producente no processo de trabalho: «Constatámos rapidamente
que tínhamos que entender as pessoas com quem trabalhávamos
como colaboradores»(34). As suas práticas colaborativas estabelecem
parcerias projectuais com artistas e designers, entre eles Martino
Gamper, Ryan Gander, Johanna Billing ou Hussein Chalayan.
A colaboração, bem como a transdisciplinaridade, pressupõe um
movimento de dentro para fora, contagiando outros profissionais a
elaborar um projecto mútuo. No caso do colectivo Åbäke, essa
premissa é bastante consequente, permitindo a ampliação do seu
campo de acção. Para esse efeito, saiem do seu próprio local de trabalho, recriando um estúdio ambulante nos ateliers dos colaboradores, i.e., estabelecendo plataformas colectivas específicas para cada
colaboração (COLES, 2012: 79). Esta característica processual tem
implicações directas no projecto em desenvolvimento, já que este é
permeável às características do contexto em que é produzido.
«Extending their collaborative ethos by opening up their studio
model to include people from outside of Åbäke was crucial to
their development. What they have gained by pursuing this is
both a fully transdisciplinary model – in that collaborators and
clients bring with them their area of specialty – and a more
dialogical design process that attempts to broaden the field in
which the graphic designer can operate, without the need to
ape contemporary practice.» (COLES, 2012: 80)
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(33) “Åbäke’s approach derives from the group’s desire to press beyond the notion of the
graphic designer providing a service in a limited sense of the term.” (COLES, 2012: 81).
(34)!Tradução livre do autor: «We realized very quickly that we needed to perceive of the
people we worked with as collaborators». (Idem: 80)

cliente
colaborador

projecto mútuo

permeabilidade
projectual
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ﬁg. 4 – UNBUILT
HELSINKI,
curadoria Åbäke
& Nene Tsuboi,
Museum of Finnish
Architecture, Helsinki
(2012).
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O discurso dos Åbäke, enquanto colectivo, é algo em “movimento”, voltando aqui a ressalvar a pertinência da premissa de Umberto
Eco. Vemos que o diálogo é um factor crucial do seu desenvolvimento metodológico. A qualidade e criatividade dos seus projectos está proporcionalmente relacionada com o ﬂuxo do diálogo,
comprometendo o processo e os resultados. Por isso, as práticas do
colectivo Åbäke são caracterizadas por uma sensibilidade própria
em relação ao contexto cujas condições especíﬁcas determinam
cada projecto. Os resultados/objectos/soluções são sempre reﬂexivos de todas as especiﬁcidades de cada experiência colaborativa,
como por exemplo, os diálogos com os colaboradores ou o espaço
em que sucedem.
Outra premissa patente na sua metodologia é a de que a produção
nunca se conﬁna a um medium pre-deﬁnido. Esta independência
dos suportes reﬂecte-se nas soluções pouco usuais que apresentam,
causando uma estranheza positiva/produtiva na audiência. Por
exemplo, um dos projectos consiste numa publicação parasita – “I
am still alive” – que ocupa o espaço dentro de outras publicações
e livros. A última edição foi incluída na publicação Graphic Design:
Now in Production (2011) e consistiu na transcrição de uma palestra no formato de texto dramatúrgico, utilizando o conceito de
palestra como forma artística(35); desse modo, essa mesma palestra
adquire outras formas em função do contexto onde é apresentada e
publicada. Os projectos dos Åbäke sugerem o recurso à montagem
como ferramenta processual que permite «fechar a lacuna entre designer/cliente e designer/autor, permitindo o registo de ritmos dos
contextos socializados do processo nos próprios designs.»(36)
Os Åbäke partem da convicção de que um pensamento crítico do
discurso do design é vital. Se aparentemente os seus projectos não são
respostas óbvias, certamente colocam as perguntas certas. Este sentido
de problematização, Inquiry, categoriza-os como INSTIGADORES(37)

108 (35) Referências ao teatro épico de Brecht são inevitávels pela «ligação funcional entre

palco e público, texto e performance» functional connection between stage and public,
text and performance». (COLES, 2012: 81). (36) Tradução livre do autor: «Åbäke use montage as a way to transfer the dynamics of their design process into a final design […] montage becomes a tool to be used to close the gap between both the designer and client
and designer and author, enabling them to register the rhythms of the socialized contexts
in which their design process takes place in their actual designs.» (COLES, 2012: 85). (37)
«[…] people like Michael [Marriott] aren’t really designers or artists: (cont.)

fluxo do diálogo

reflexividade

independência
dos suportes
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do design (e da Cultura). Através do seu trabalho, concluímos que
a colaboração e a transdisciplinaridade exercem uma força criativa
e crítica nas práticas contemporâneas em design de comunicação.

B2.4 CASO DE ESTUDO — FORMS OF INQUIRY

Arquitectura
/
Design

Em 2007, o projecto Forms of Inquiry, organizado pelos designers
Zak Kyes e Mark Owens, despoletou uma série de questões no
interior da disciplina do design de comunicação. O tema geral procurava encontrar pontos de concordância entre o discurso da arquitectura e o discurso do design, e formas de intercâmbio de conhecimento e de experiências entre as duas disciplinas. Através de
uma network de profissionais do design, cujo interesse comum residia na visão do design enquanto actividade de investigação crítica,
foram postos à prova os limites da disciplina. Enquanto exposição-projecto colaborativo o Forms of Inquiry, apontou algumas estratégias processuais como premissas: (a) design como uma metodologia
aberta; (b) processo plástico (i.e. material);(38) (c) apresentação de
propostas, modelos, programas de investigação especulativos, cuja
ideia de possibilidade (i.e. abertura retomando Eco) se sobrepõe à
ideia de critério (fechamento).(39) Estas estratégias destabilizam os
limites do design de comunicação enquanto disciplina e ferramenta crítica. Deste modo, o domínio do design dá acesso a múltiplas
áreas da prática e da investigação.
«Taken together, the projects and inquiries shown here explore
the productive intersection of graphic design and architectural
methodology. Formulating new strategies, models and possible
scenarios, they probe and question the limits of graphic design
both as a discipline and critical tool. In the process they allow us
to see graphic design not simply as a set of isolated artifacts or ob-

(37) cont. they are conceptualists. They instigate things and it doesn’t really matter what
area it’s in. Abake are the same: they edit an album or a book and they stage an installation
or a dinner partyit’s all about instigating concepts.» (Idem: 306) (38) «This work draws
the designer out from behind the screen, in the process dissolving the traditional client/
designer reconfigured as editor, publisher and distributor.» (KYES e OWENS, 2007: 12).
(39)!«By utilizing new modes of production, these designers expand the limits of a studio
practice (Dexter Sinister, Åbäke), distribute their own information through self-initiated
publications (TASK, deValence) and present a matrix of new critical positions through the
use of archival and curatorial projects (Project Projects, Will Holder).» (Idem)
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jects but rather as route through which to access multiple domains
of practice and investigation.» (KYES e OWENS, 2009: 345)
Além de todos os objectos gráﬁcos resultantes das investigações
colaborativas, este projecto gerou uma série de pontos de interesse:
exposições cujas seis diferentes localizações provocaram metamorfoses que previam uma investigação local com implicações na curadoria e na recepção; uma publicação – Forms of Inquiry: The Architecture of Critical Graphic Design; e uma série de publicações satélite
de acordo com a itinerância da exposição (como por exemplo The
Iaspis Forum On Design and Critical Practice; uma Reading Room
que angariava contributos e expunha material relacionado com o
tema acompanhado de uma Reading List ou bibliograﬁa anotada.
Num contributo para a publicação Zak Kyes Working With (2012),
Blauvelt(40) enfatiza o teor curatorial e holístico do design de comunicação inerente ao projecto Forms of Inquiry, comparando-o com a
exposição Parallel of Life and Art (1952) concebida por dois arquitectos
do Independent Group e que, neste caso, percorreram a disciplina do
design «como forma de explorar uma ‘nova atitude’, que fosse largamente cultural mas ainda assim que mantivesse as sementes para uma
arquictectura mais crítica.» (BLAUVELT apud KYES 2012: 238)
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(40) «In 1952, two architects proposed an exhibition that would use graphic design as a
means to explore a “new attitude”, one that was widely cultural but nevertheless held the
seeds of a more critical architecture. In 2008, two graphic designers proposed an exhibition that would use the corpus of architecture to examine a critical practice of graphic design. Both exhibitions sought to transcend disciplinary boundaries and conventions. If one
was primarly about ways of seeing the familiar anew, then the other was predominately
concerned with new ways of doing what is familiar. In both instances, despite the fifty-plus
years between, the exhibitionary apparatus proved invaluable as an incubator of ideas
and a generator of alternative practices.» (BLAUVELT apud KYES, 2012: 238)
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ﬁg. 5 – Forms of
Inquiry, curadoria
Zak Kyes, Utrecht
(2008).
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(nota de saída 1)
Ao propôr-se uma metametodologia do design de comunicação,
não podemos abstrair-nos de uma compreensão da metodologia
inerente ao design a priori. A transdisciplinaridade só fará sentido,
se antes disso houver um processo de enraizamento disciplinar.(41)
FAQ

No âmbito do laboratório Frequently Asked Questions, constatamos
que a cultura de network surge também como metáfora para a sua
actividade projectual. De facto, partindo do princípio que a network
do laboratório, que se pretende dinâmica e autónoma, se constitui
através dos colaboradores, o seu crescimento alimenta a matéria
crítica, traz novas perspectivas e permite sustentar com maior amplitude a filosofia própria do laboratório. A transdisciplinaridade
é uma visão HORIZONTAL do mundo. (DELEUZE, 1992: 3-7)
Nesse sentido, o design de comunicação enquanto disciplina que
promove a comunicação pode optimizar a sua acção através da
transdisciplinaridade, construindo mais pontes.

(41) «[…]that cross-disciplinary programming tends to overlook the fact that you first
need to be rooted in a discipline before you can cross over from it. Too often, “crossdisciplinary” is just hollow rhetoric all general surface and no specific depth.» (COLES,
2012: 285-287)
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B3. A TRANSDISCIPLINARIDADE COMO INVESTIGAÇÃO
EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO

FAQ

Neste capítulo irei debruçar-me sobre o ambiente onde se enquadra
a construção de uma metodologia de investigação transdisciplinar
do design de comunicação. Tal metodologia implica naturalmente a
acção do designer num contexto específico de transfusão de conhecimento, de readequação das suas competências e, por isso, de novas
formas de produção (seja de conhecimento ou de objectos). Desse
ponto de vista, a investigação como FERRAMENTA CRÍTICA
e a investigação como PRODUÇÃO enunciam uma bifurcação da
investigação a que o laboratório Frequently Asked Questions se propõe. Não obstante, no contexto transdisciplinar, crítica e produção
desenvolvem-se a par e passo. Será feita ainda uma breve passagem
sobre o contexto pedagógico do design de comunicação, não fosse
a investigação pertencer a uma noção de ensino que se forma precisamente pelo espírito tecnológico e cultural de um tempo e pela
relação de quem aprende com quem ensina.

B3.1 INVESTIGAÇÃO COMO FERRAMENTA CRÍTICA OU
INVESTIGAÇÃO COMO PRODUÇÃO OU AS DUAS?
«Q What are the boundaries of design?
A What are the boundaries of problems?»
(EAMES, 1972)(42)

design como
disciplina
humanista

Como vimos, o novo panorama tecnológico destabilizou os limites
da disciplina do design e, consequentemente, o seu discurso e os objectos de investigação. O design começou a associaçar-se a disciplinas
humanistas de pendor analítico, crítico e especulativo como refere
Giampietro (2011: 218)(43). Assistimos ao aparecimento de disciplinas
dentro do design que se especializam nas questões discursivas do design: critical design, speculative design, design research, design thinking.
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(42)!Charles Eames foi um designer americano (17 de Junho 1907 – 21 de Agosto 1978) que
trabalhava a par de Ray Eames. O seu projecto colectivo foi revolucionário no discurso
experimental do design, arquitectura, media e arte. (43) «If humanistic disciplines bridge
analytical, critical and speculative impulses in understanding ourselves and our world,
then design should is increasingly engaged in all three of these impulses.» (GIAMPIETRO
apud BLAUVELT e LUPTON, 2011: 218)
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A postura do designer reﬂecte a complexidade da network que conﬁgura a sociedade, havendo a apropriação de vários pontos de vista
da forma como se experiencia o mundo. Da cultura digital retirou-se a simpliﬁcação da linguagem através do código que representa um esquema binário de organização do conhecimento. Com a
emergente cultura da network, o pluralismo aﬁrma-se como VARIÁVEL reveladora da complexidade dos contextos e pontenciadora
de novos horizontes para a investigação do design de comunicação.
Segundo Montuori (2010: 120), Kegan (1982) e Kinchelow (1983)
aﬁrmam que «há uma mudança epistemológica, uma mudança na
organização do conhecimento, de um pensamento dicótomo para
uma abordagem pluralista e mais complexa. Uma abordagem mais
complexa reconhece a validade e a apropriação contextual de mais
do que um ponto de vista». Por sua vez, Keeney (1983: 7) considera
que uma «mudança epistemológica signiﬁca transformar a forma de
experienciar o mundo».(44)
Nesse sentido, a transdisciplinaridade assume-se como metodologia que permite desvendar as relações sociológicas complexas onde
o design actua. Ao termo metodologia, enquanto ciência dos métodos, estão implícitas as ideias de identiﬁcação, descrição, comparação, implementação, validação e crítica dos métodos (FINDELI,
2008: 68). No contexto internacional da crítica em design é recorrente o uso do termo “inquiry” para designar este campo mais
lato da investigação no qual se enquadra este tipo de metodologia.
A transdisciplinaridade pode ter incidência em duas categorias metodológicas: (a) numa metodologia projectual que pode conduzir
os seus esforços para práticas críticas, com considerações que podem ou não ser especíﬁcas do discurso do design, sem recorrer
necessariamente a um discurso académico (vertente desenvolvida
no capítulo B2); (b) numa metodologia de investigação em design; neste caso, a investigação segue normas académicas e adopta
características especíﬁcas da transdisciplinaridade, extrapolando o
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(44) Tradução livre do autor: «An epistemological shift occurs, a shift in the organization
of knowledge, from a dichotomous way of thinking to a pluralistic and more complex approach. A more complex approach recognizes the potential validity and the contextual
appropriateness of more than one view (Kegan 1982; Kinchelow, 1993). And, as Keeney states, ‘[a] change in epistemology means transforming one’s way of experiencing the world’
(Keeney 1983: 7).» (MONTUORI, 2010: 120)

complexidade
dos contextos
↓
pluralismo

inquiry

(a)

(b)
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discurso do design ao formular um novo discurso. No limite, o seu
contributo serve uma comunidade académica (científica/artística)
alargada como o próprio discurso do design de comunicação.
domínios da
investigação
em design

A construção de uma metodologia consistente da investigação em
design é agora um assunto em efervescência, como referiu Findeli
no Swiss Design Network Symposium, em 2008. O contributo desta dissertação reside na sua base transdisciplinar como premissa
fundamental para reenquadrar a disciplina design, fomentar um
discurso crítico sobre si mesmo e sobre a sua relação com o mundo. Por outro lado, uma das opções metodológicas utilizadas nesta dissertação (individual e colectiva) foi o cruzamento de várias
abordagens: a do design, da ciência, da arte e da filosofia. A última
com particular pertinência porque, hoje, o design é definidor de
um discurso cultural com um forte carácter epistemológico, i.e.,
de validação do conhecimento. Cada vez mais outras disciplinas se
enquadram no domínio da investigação em design, como é o caso
da etnografia(45), ou da antropologia, e de cujo pendor sociológico
e filosófico retiramos a capacidade desses investigadores penetrarem no meio, ou seja, no objecto de estudo.
«But observations by themselves might not be sufficient; for
research one needs an idea, even a fain idea of what one is
looking for, or a direction into which to look, So far, the design process resembles more a black box than a white box.»
(COLES, 2012: 263)
Segundo Findeli (2008: 71), são várias as declinações que académicos ou praticantes têm estabelecido para descrever a sua metodologia ou a metodologia de uma investigação em design: investigação
para o design, investigação sobre o design, investigação através do
design ou, como sugerido pelos METAHAVEN (2009: 241), investigação por design(46). Estas tentativas de definição metodológica

(45) «Great design always connects with people. Designers inspire, provoke, validate,
entertain and provide utility for people. To truly connect, designers need to have
compassion and empathy for their audiences. Designers
esigners need to understand the relationship between what they produce and the meaning their product has for others. And
they need to observe the people they are designing for in their own environments.» (AIGA,
2012: 2). (46)«”Research” could mean different things. It could mean research “for” design
and research “by” design. If you are looking for a more effective way to have research
inform yor actions, then it is the investigation adjacent to designing. Research “by” design
means that the process itself is a type of research;» (METAHAVEN in KYES, 2009)

117

GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA TOMO II

da investigação são reﬂexo de uma investigação que se pretende
transdisciplinar e, por isso, transformativa da prática em design e
do seu papel no mundo. Enquanto disciplina horizontal, o design
pode aliar-se a outras disciplinas e mudar a forma como pensamos
e como interpretamos o conhecimento.
Independentemente das várias orientações da investigação (para,
sobre, através ou pelo design), pretende-se atingir três metas: (1)
«um contributo original e signiﬁcativo para o conhecimento, e no
nosso caso, o conhecimento do design», (2) «um melhoramento
esperado na prática em design» e (3) «consequências frutíferas para
a educação em design» (FINDELI, 2008: 72).
De acordo com Findeli (2008: 78), os critérios prática, educação,
conhecimento devem estar em convergência no debate da espistemologia do design contemporâneo.

prática
educação
conhecimento

«The true investment is the investment in design itself, as a
discipline that conducts research and generates knowledge that
makes it possible to seriously participate in discussions that are
not about design.» (VELDEN, 2006: 18)
No contexto do laboratório Frequently Asked Questions, recorremos
a uma investigação orientada para a prática. Findeli deﬁne investigação com base projectual(47), i.e., orientada pelo design e operacionalizada numa primeira fase pela interdisciplinaridade(48) seguida da
transdisciplinaridade(49). Uma das mais-valias deste tipo de investigação constitui-se com a sua actualidade relativamente ao objecto,
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(47) «project-grounded research» (FINDELI, 2008: 71). (48) «In the problematization and
knowledge production phase of the research, it is interdisciplinarity that is necessary.
It requires the integration of the chosen disciplinary perspectives into a common
problematics. Only then is it possible to set up the research protocols liable to yield the
corresponding knowledge outputs.The contribution of interdisciplinary inquiry to projectgrounded design research is two-fold: i) It allows, if properly transformed, the practical
design part of the research to be conducted successfully; ii) It realizes the necessary conditions for a significant contribution of the scientific disciplines, including design, to their
respective fields.» (Idem: 82).(49) «Conversely, in the design phase of the research, we
need transdisciplinarity. It requires adequate orientation
ation or transformation of the knowledge produced in the former phase so that it can nourish the design project. The contribution of transdisciplinarity to project-grounded research is also two-fold: i) It provides
the terrain of the research, its main field of observation; ii) It eventually leads to the satisfaction of end-users’ aspirations» (Idem: 82).

FAQ

actualidade
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matéria crítica

uma vez que os investigadores integram esse objecto. A proposta
laboratorial propõe, através do modelo Geometria de Uma Obra
Aberta, a criação de objectos que se constituem como matéria crítica. O discurso transdisciplinar resulta (1) do acto colaborativo processual e (2) da desconstrução analítica do discurso implícito nos
objectos formalizados. O potencial transformativo do conhecimento que a transdisciplinaridade comporta é entendido por Montuori
(2010: 114) como um processo criativo e, por isso, transformativo
da prática. Em suma, PARTICIPAÇÃO e QUESTIONAMENTO,
levam a uma nova construção epistemológica do conhecimento.

B3.1.1 NOVA GERAÇÃO DE DESIGNERS:
“DESIGNERS RESEARCHERS”

emancipação do
design através da
transdisciplinaridade

A mais-valia da investigação transdisciplinar é, segundo Montuori(50), o seu poder emancipatório. Alguns especialistas da área do
design falam de uma busca pela EMANCIPAÇÃO do design, em
que a disciplina se delimita pelo seu código – pelos que têm “autoridade” para a desempenhar – e pelo espectro do conhecimento
no domínio do design. Talvez não seja essa a emancipação que o
design deve ambicionar já que, inerente à sua metodologia (projectual e de investigação), está uma cultura interdisciplinar. O design de comunicação é uma disciplina que constrói pontes entre
entidades diferentes, alimentando o seu discurso de mecanismos
intra e extra-disciplina. Não ambicionando outro estatuto, uma
nova geração de DESIGNERS-INVESTIGADORES(51) tem usado
a condição permeável do designer, empregnando o seu discurso

(50) «The project of transdisciplinarity is an emancipatory one: it is, namely to provide
researchers with a way of thinking, organizing knowledge and informing action which can
assist them in coming to grips with the complexity of the world, while at the same time
inviting them to take seriously the role of the inquirer. Transdisciplinarity recognizes that
we live in a complex, uncertain, and pluralistic world, different from the one hypothesized
by Aristotle and Descartes ¬ two of the founders of the present approaches to inquiry in
western thought and it begins to equip us with tools we need in order to confront such
a world. And, because transdisciplinarity clearly recognizes the role of values in inquiry
rather than attempting to suppress or ‘bracket’ them, it engages the inquirer as an active,
embodied and embedded ethical participant to the world.)» (MONTUORI, 2010: 123-124)
(51) «What is new however, and this is no fantasy, is the arrival of a new generation of
actors on the design scene, the designers-researchers. We like to call these newcomers
the generation of ‘enlightened’ designers. Designers-researchers must learn to wear two
hats and know which is appropriate for a given stage of project-grounded research.»
(FINDELI, 2008: 83)
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«com uma forma de pensar, organizar o conhecimento e informar
a acção que pode ajudá-los na confrontação com a complexidade
do mundo, e simultaneamente convidá-los para levar a sério o
papel de questionador» (MONTUORI, 2010: 123-124). A transdisciplinaridade tem dois efeitos na construção de um discurso
em design: (1) permite constatar a complexidade e pluralidade do
mundo; (2) dota o designer-investigador das ferramentas necessárias para lidar com a confrontação com esse mundo. No ambiente
transdisciplinar, o papel activo do designer enquanto questionador
torna-o num «participante eticamente incorporado e integrado no
mundo» (Idem). Este domínio metametodológico, em que observador e observação, sujeito e objecto, da investigação se confundem,
é desenvolvido com maior detalhe no capítulo B4.
O colectivo holandês METAHAVEN tem tido um papel pioneiro nas práticas de investigação crítica em Design. Projectos como
Uncorporate Identity envolvem uma análise sociológica e uma análise crítica da própria disciplina do design de comunicação. Nesse
sentido, a sua prática está integrada numa investigação em design
que, por um lado, permite uma melhor contextualização projectual
e, por outro, promove o Design Thinking. Hoje, muitos designers
começam a aliar à sua prática uma postura crítica que lhes permite
construir um discurso, contribuindo desse modo para a partilha
dessa experiência e para o reforço do conhecimento em design. No
domínio da investigação, observamos igualmente que a via prática,
ou projectual, permite retirar conclusões (des)construtivas sobre
a disciplina. A este tipo de investigação orientada para a prática
interessa a actualidade e a pertinência contextual com que sustenta
o seu discurso. Este assunto será desenvolvido no capítulo B4 (Metametodologia para um Design Crítico).
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B3.2 ENSINO DO DESIGN DE COMUNICAÇÃO:
NOVOS PERCURSOS PEDAGÓGICOS
«While so much that universities teach today is new and up-todate, the presuppositions or premises of thought upon which
all our teaching is based are ancient, and, I assert, obsolete.»
(BATESON apud MONTUORI, 2010: 110)
CARÁCTER
TRANSFORMATIVO
«... o mundo
pluralístico,
interconectado e
complexo.»

O carácter transformativo do conhecimento despoletado por práticas transdisciplinares, é também aplicável à formação em design.
Segundo Montuori (2010: 114), os sistemas educacionais devem,
mais do que nunca, preparar-nos para o mundo pluralístico, interconectado e complexo. Nesse sentido, é emergente a necessidade
de incluir nos currículos de design um sentido CRÍTICO que seja
consequente das seguintes premissas de uma educação transformativa: (1) «abertura à possibilidade e à realidade da mundança»;
(2) «pressionar os limites, que por vezes pode levar à redeﬁnição
desses limites»; (3) «preferência para abordar questões e problemas
centrais ou fundamentais, ao invés de um foco exclusivo no detalhe» (ARLIN apud MONTUORI, 2010: 122). Para esse efeito, o
estímulo da leitura deve tornar-se numa prioridade com a ﬁnalidade de incentivar os estudantes interpretar e criticar. De acordo
com Bonsiepe (2012: 260), os estudantes de cursos de design «não
são suﬁcientemente motivados a aprender a ler ou a fazer a leitura
um hábito standard»(52). Os estudantes de design, como potenciais
investigares e praticantes, devem estar preparados para descodiﬁcar
questões complexas de cariz sociológico, ﬁlosóﬁco e literário.
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(52) Tradução livre do autor: “[…] in design courses students don’t get sufficiently motivated to learn to read or to make reading a standard practiceand by reading I don’t mean
reading only books on professional issues.” (BONSIEPE apud COLES, 2012: 260)
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B3.2.1 DO LEGADO DA BAUHAUS À CAIXA DE FERRAMENTAS
DA SERVING LIBRARY — DOIS CASOS DE ESTUDO
A Bauhaus foi uma escola de design, arte e arquitectura que marcou o ensino e a prática artística no Modernismo. Em funcionamento na Alemanha entre 1919 e 1933 e, posteriormente, nos
Estados Unidos da América, foi a primeira escola de design de
sempre, formalizando-o academicamente(53) como refere Munari
(1966: 27). O ensino especializado do design estava integrado num
agrupamento artístico juntamente com outras disciplinas das belas artes como a arquitectura, a escultura e a pintura. Tal como
exposto no seu Manifesto em 1919, a grande meta da Bauhaus era
«reunir todo o esforço criativo num todo, para reuniﬁcar todas as
disciplinas de prática artística – escultura, pintura, artesanato, e os
ofícios – como componentes inseparáveis de uma nova arquitectura» (GROPIUS, 1919: 1). Esta característica era obviamente reﬂexo
da epistemologia modernista e de um pós I Guerra Mundial em que
o progresso estava na linha da frente. Naturalmente, as fronteiras
tradicionais entre disciplinas foram renegociadas com vista a criar
uma nova forma de prática (COLES, 2007: 10).(54) Partindo desse
pressuposto, sublinhamos as características que se cristalizaram das
intenções de uma “escola” que viria a formatar os currículos do
ensino artístico a nível mundial.
«There are artists, scientists and educators who seek to make
their findings an integral part of the community, a new life for
all, to transmute learning into a process of organic growth. But
their fresh outlook has to be brought to the masses in order to
increase the understanding of the political and economic forces
and to prepare a full grasp of sociobiological needs within new
technology. (...) This would guarantee that everyone—whatever
his profession—could act successfully within hist field and
contribute to others as well.» (MOHOLY-NAGY, 1947: 353)
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(53) «(…) invent a new system of education that may leadby way of new kind of specialized
teaching of science and technologyto a complete knowledge of human needs and universal awareness of them» (GROPIUS apud MUNARI, 1966: 27). (54) Tradução livre do autor:
«The result was a new form of practice wherein traditional boundaries between disciplines were renegotiated.» (COLES, 2007: 10)

Bauhaus

epistemologia
modernista
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modelo pedagógico

dinâmicas de
aprendizagem

contemporânea

A Bauhaus foi marcante para a construção de um modelo pedagógico do ensino artístico. A sua influência é visível nas universidades
contemporâneas
âneas
neas enquanto modelo de ensino que oferece um currículo afunilado, isto é, que visa a especialização(55). Tendo em conta
a emergência do discurso transdisciplinar, denota-se uma tendência
para questionamento desse modelo da escola modernista com vista
a uma aproximação mais plural e actual de matérias e ferramentas.
Projectos experimentais, como por exemplo, o Bulletins of the Serving Library (2011), têm permitido testar, de modo transdisciplinar,
novas dinâmicas de aprendizagem quer do ponto de vista dos métodos quer do ponto de vista da participação. O designer Stuart Bailey efectuou uma importante análise sobre o currículo da Bauhaus,
enquanto curso de fundação ainda com influência, contrapondo
com uma proposta dos Dexter Sinister para a Serving Library, sendo
a última uma tentativa contemporânea para a formulação de um
curso de fundação para o design.
O projecto pedagógico da Serving Library defende que, à semelhança da Bauhaus que propunha uma resposta às condições sociais
e industriais específicas do início do século vinte (DEXTER SINISTER apud FILIP, 2009), hoje devemos observar todo o contexto
social, tecnológico e (i)material com a finalidade de adaptar a pedagogia do design ao novo paradigma. Os Dexter Sinister propõem
partir do zero: Como será a “escola” de design do século XXI?
O sistema aplicado na Serving Library para testar esta proposta consistiu na utilização da caixa de ferramentas do Photoshop – que por
sinal é muito semelhante em todo o tipo de programas de edição
(imagem, texto, som, vídeo) – como metáfora para as acções do
workshop, «desmantelando e questionando cada aspecto de uma
maneira construtiva»(56). Um dos workshops decorreu utilizando a
metáfora do “crop” para fazer uma leitura colectiva de vinte pesso-

(55)!«The Bauhaus model is organized around Johannes Itten onion diagram where you
start from the middle experiencing
iencing many disciplines and then make your way to the outside towards mastery in one. This doesn’t seem to hold in an age where the laptop is
everyone’s common medium.» (DEXTER SINISTER apud COLES, 2012: 285-287). (56)Tradução directa do autor: «All of which is just to set up the idea that a useful approach would
seem to be to take the Photoshop toolbox as a given set of commercial demands and use
it as a kind of thesis: to dismantle and question each aspect of it in a constructive way.»
(DEXTER SINISTER apud FILIP, 2009)
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ﬁg. 6 – From the
Toolbox of the Serving
Library, Dexter
Sinister, 2011.
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utilizador
produtor

PEDAGOGIA
REVOLUCIONÁRIA

as de um texto de David Foster Wallace em que cada participante
se focaria numa parte desse texto. Outra mudança no paradigma
produtivo proposto pela Bauhaus, como referem os Dexter Sinister,
reside nas expectativas dos eventuais consumidores. Hoje em dia,
ao invês de «uma produção unidireccional do produtor → ao utilizador, temos uma inversão dessa seta, ou pelo menos um complexo
feedback loop entre os dois».(57) O projecto da Serving Library surge
com particular relevância pelo seu teor sociológico e como forma
de suscitar a atenção do discurso do design para «uma consciência
e compreensão do ambiente cultural», apontando a falha no “saber
ser crítico” que muitos estudantes apresentam. Por esse motivo e ao
contrário do esquema de especialização proposto pela Bauhaus, a
tendência actual deve ser no sentido da ABERTURA à diversidade
disciplinar existente.
No processo de formação do designer, deve ser estimulado o desenvolvimento de uma atitude de questionamento – inquiry – criativo. O espírito do tempo exige sentido crítico que, por sua vez
abre, o caminho do método da investigação que é necessário que
faça parte das competências dos alunos. «Neste caso, “abertura”
é convertida num instrumento de pedagogia revolucionária.», tal
como Eco(58) previa em 1962.
A Serving Library dos Dexter Sinister, entre outros projectos antigos
e recentes(59), têm pressionado para desbloquear a discussão do discurso do design, nomeadamente da pedagogia, propondo modelos
de “educação integrada”(60) através do workshop.

(57) «So, there has been a shift from a one-way production from Producer -> User towards, if not exactly a reversal of this arrow, then at least a complex feedback loop between the two.» (DEXTER SINISTER apud FILIP, 2009). (58) «In this case “openness” is
converted into an instrument of revolutionary pedagogigs.» (ECO, 1962: 11). (59) Outros
exemplos com um contributo imporante para a temática de práticas colaborativas e de
investigação crítica são: o laboratório transdisciplinar Opsroom (1972-73) com intervenção
de Gui Bonsiepe; o trabalho de Muriel Cooper no MIT com o Visible Language Workshop
(1973) ou, actualmente, o trabalho desenvolvido no projecto Forms of Inquiry (2007) abordado no capítulo B2; o workshop de self-publishing SAMIZDAT (2010). (60) «Kropotkin
reconhece a necessidade de especialização do conhecimento, mas entende que esta
deve provir naturalmente de um primeiro entendimento genérico que coloque trabalho
manual e intelectual, ciência e artesanato, em igualdade. (cont.)
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«It is certainly welcome that researchers of design start to
COMPLEMENT
MPLEMENT their reading experience of design with empirical observations of what designers are actually doing when
they design.» (COLES, 2012: 263)
Mais do que nunca, o discurso do design deve partir da premissa
de que a acção informada do designer resulta numa acção eficiente
e plural.
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(60) cont. Em vez da “educação técnica” impõe a necessidade de uma “educação integrada”
construída sobre o esbatimento desta distinção perniciosa. (…) Por último, conclui que a
separação entre trabalho manual e ciência implica a decadência de ambos; esta divisão
foi criada por um sistema ansioso por condenar as massas a um trabalho duro, diário e
precário, sem interrupções nem contemplações. Como alternativa Kropotkin propõe a
criação por meios próprios, que se distancia do lucro como aferidor de sucesso e confere
às estruturas sustentabilidade.» (GONÇALVES, 2012: 24)

Ana Malheiro

(nota de saída 2)
FAQ

O laboratório Frequently Asked Questions enquanto espaço de investigação do design de comunicação responde à necessidade vital
de criação de alternativas para a produção crítica e criativa. Nesse
sentido, Montuori aﬁrma que: «In our times of planetary crisis,
creative alternatives are needed in order to address the impasse of
modernity, and at the start of the twenty-ﬁrst century creativity
is beginning to be considered a vital competence» (2010: 114). O
laboratório pretende, assim, motivar a investigação em design de
comunicação através da transdisciplinaridade como veículo para a
produção criativa e crítica em consciência de que a investigação
em design deve passar por três grandes princípios: ter uma base na
prática, estimular o trabalho colaborativo e formular um discurso
crítico do design e do mundo.

GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA TOMO II
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B4. METAMETODOLOGIA PARA UM DESIGN CRÍTICO
ﬁg. 7 – Bruno
Munari, Design
as Art, 1966.
(pág. anterior)

FAQ

«I hope that other designers will make similar efforts to spread
knowledge of our work, for our methods are daily asserting
themselves as the fittest way of gaining the confidence of men
at large, and of giving a meaning to our present way of life.»
(MUNARI, 1966: 26)
O objectivo deste capítulo é FIXAR as bases para um design crítico que, através da transdisciplinaridade, se constitui como metametologia do design de comunicação; esta proposta culmina na
análise das premissas do labotatório Frequently Asked Questions e as
suas INTENÇÕES para o futuro. Em suma, este capítulo dá um
dos primeiros passos na construção do que se pretende como metametodologia do design de comunicação no contexto do laboratório
de investigação. Inevitavelmente, a necessidade de dar CONTINUIDADE ao laboratório será tida como característica inerente a
qualquer metametodologia: alimentar o seu discurso com a acumulação da prática e da massa crítica dela proveniente.

B4.1 MODELO TEÓRICO DE UMA METAMETODOLOGIA
DO DESIGN DE COMUNICAÇÃO
Numa primeira fase, é necessário estabeler as características especíﬁcas desta metametodologia. A primeira apreciação dessas qualidades foi desenvolvida extensivamente com argumentação teórica e casos de estudo, apresentados nos capítulos anteriores. Nesse
sentido, constata-se que de facto existe uma nova epistemologia do
conhecimento derivada da cultura de network que circunscreve a
sociedade actual e que se reﬂecte em particular no design de comunicação. As características apontadas como deﬁnidoras do discurso transdisciplinar e, potencialmente, deﬁnidoras de uma metametodologia do design de comunicação são as seguintes:
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(1) network
(2) contexto
(3) pluralidade
(4) diálogo

(1) estrutura /
horizontalidade /
holismo / rizoma
(2) mutabilidade /

A ubiquidade, i.e., omnipresença da (1) network apresenta-se como
território que permite todo um espectro de novas formas sociais
e, por conseguinte, uma metametodologia do design deve estar
compreendida nessa estrutura. A transdisciplinaridade é a resposta
efectiva e eﬁciente da cultura de network em que vivemos e na qual
o designer é um agente activo. Nesse sentido, o laboratório «transdisciplinar é um microorganismo que gera activamente objectos
que atravessam os contextos da arte, design, arquitectura [e outras
disciplinas] e os seus respectivos discursos, e que se faz circular de
formas muito diferentes.»(61) O ﬂuxo aberto da network, viabiliza a
possibilidade de discursos transdisplinares e, consequentemente, de
uma estrutura rizomática horizontal como defendida por Deleuze
e Guattari (1980: 21). Nesse sentido, o discurso do design deve ser
tido como um sistema à imagem daquele que Deleuze protagonizou, isto é, como uma unidade múltipla em si mesma, receptiva a
práticas mutualistas que permitam múltiplas representações e interpretações, «deﬁnida[s] somente pela circulação de estados.» No
contexto do laboratório, esta premissa foi regulamentada desde
a sua fase inicial de conceptualização do modelo. Esta abordagem holística só é possível com particular atenção ao (2) contexto
em todas as suas vertentes – social, cultural, política, geográﬁca,
tecnológica, ﬁlosóﬁca, informática, etc, como aponta Blauvelt no
artigo Towards Relational Design (2008)(62). Nesse sentido, uma metametodologia do design considera a premissa de que o conceito
segue o contexto, assumindo-se como uma nova forma de gesamtkunstwerk (obra de arte total) pelo seu teor mutável, dinâmico e
globalizante. No mesmo texto, Blauvelt enumera várias soluções
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(61) Tradução livre do autor: «The transdisciplinary studio is a microorganism that actively
generates objects across the contexts of art, design architecture and their respective
discourses, which is circulated in very different ways.» (COLES, 2012: 13). (62) «After 100
years of experiments in form and content, design now explores the realm of context in
all its manifestations social, cultural, political, geographic, technological, philosophical,
informatic, etc. Because the results of such work do not coalesce into a unified formal
argument and because they defy conventional working models and processes, it may not
be apparent that the diversity of forms and practices unleashed may determine the trajectory of design for the next century.» (BLAUVELT, 2008)

dinamismo
(3) multiplicidade /
auto-reflexividade
(4) abertura
/ processo /
mutualismo
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perante este cenário, contrapondo com fases anteriores em que o
design fazia o elogio das forma e do signiﬁcado:
«sistemas abertos em vez de fechados; constrangimentos e
contextos
xtos reais ao invés de utopias idealizadas; conexões relacionais ao invés de imbricação reﬂexiva; em vez de um designer solitário, a possibilidade de muitos designers; a perda de
designs que são altamente controlados e prescritos e a ascensão
de sistemas activos ou generativos; o ﬁm dos objectos discretos,
signiﬁcados herméticos, e o início de ecologias conectadas.»(63)

FAQ

Em 1962, Eco anunciava a obra aberta que seria também uma obra
em movimento e é precisamente nesse ambiente que hoje produzimos, enquanto designers e enquanto sociedade. O laboratório
Frequently Asked Questions tenta mimetizar os moldes de uma obra
em movimento, embora ainda em fase embrionária e num contexto
restrito, não obstante a possibilidade de expansão e intercâmbio
com outros contextos e instituições. Apesar da diﬁculdade de deﬁnir a trajectória futura do design de comunicação, prevê-se que
o laboratório seja permeável a uma reformulação constante do seu
próprio discurso, com a ﬁnalidade de seguir o compasso da epistemologia do design. As metamorfoses constantes e a complexidade
crescente da sociedade e dos seus contextos, colocam em evidência
a (3) pluralidade de discursos, cujo “output” pode levar «a novos
domínios do conhecimento que envolvem novas práticas e a mudança do estilo de vida individual e colectivo»(64). A pluralidade
é, portanto, reﬂexiva do todo e auto-reﬂexiva das partes e, nesse
sentido, «não podemos mais pensar em termos de uma totalidade
que não seja potencial, conjectural, e múltipla»(65).

(63) Tradução livre do autor: «If the first phase of design offered us infinite forms and the
second phase variable interpretations the injection of content to create new forms then
the third phase presents a multitude of contingent or conditional solutions: open-ended
rather than closed systems; real world constraints and contexts over idealized utopias;
relational connections instead of reflexive imbrication; in lieu of the forelorn designer, the
possibility of many designers; the loss of designs that are highly controlled and prescribed and the ascendency of enabling or generative systems; the end of discrete objects,
hermetic meanings, and the beginning of connected ecologies. (BLAUVELT, 2008). (64)
«the organization of human culture by disciplines belongs to the past, although to a certain
degree it is a necessary point of departure in the advance towards domains of knowledge
that involve new practices and changing styles of individual and collective life» (GUATTARI apud GENOSKO, 2003: 25). (65) «the idea of an open encyclopedia, (cont.)
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A antecipação de um discurso plural do design – simultaneamente
autónomo e múltiplo – constitui-se como característica determinante da metametodologia. A sua matriz transdisciplinar dispoleta
ínio
nio da pluralidade é o domínio da abertua criatividade.(66) O domínio
ra semântica e, nesse sentido, o laboratório assume-me como espaço onde não se procuram respostas, mas acima de tudo referências
cruzadas. A transdisciplinaridade é personiﬁcada por uma função
de (4) diálogo enquanto derradeira premissa que operacionaliza o
processo projectual do design. Em última instância, este esquema
dialógico de negociação mutualista permite abertura e crítica e
atribui à metodologia o seu carácter recursivo, i.e., que permite
uma reformulação do discurso ad infinitum. Esta circularidade metodológica, permite um (re)posicionamento crítico (característica
fundamental da transdisciplinaridade) e, nesse sentido, faz com que
se constitua numa metametodologia. O laboratório suporta-se na
abertura do seu próprio modelo, já que admite que a sua operacionalidade tem implicações nos seus pressupostos teóricos e vice-versa. Teoria e prática são simbióticos, i.e., recuperam o sentido da
práxis numa associação recíproca como base da metametodologia.

B4.2 CRITICAL DESIGN: PENSAR=FAZER
A transdisciplinaridade assume-se como metodologia que provoca
o questionamento – inquiry – entre as disciplinas e o mundo, numa
tentativa de compreender a complexidade das suas interrelações.
Nesse cruzamento faz-se a transformação essencial da acção do
designer: enquanto agente activo na cultura, coloca problemas e
circunscreve-os num quadro cultural, social, ﬁlosóﬁco e ideológico. Enquanto participante nesse quadro, as suas acções e experiências reﬂectem-se no contexto. Em suma, a postura crítica que
a transdisciplinaridade acarreta, permite ao designer intervir em
cenários mais complexos.
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(65) cont. an adjective that certainly contradicts the noun encyclopedia, which
etymologically implies an attempt to exhaust knowledge of the world by enclosing it
in a circle, but today we can no longer think in terms of a totality that is not potential,
conjectural, and manifold.» (CALVINO apud BAILEY, 2006: 5). (66) «Transdisciplinarity
recognizes that we live in a complex, uncertain, and pluralistic world, different from
the one hypothesized by Aristotle and Descartes — two of the founders of the present
approaches to inquiry in western thought — and it begins to equip us with tools we need in
order to confront such a world.» (MONTUORI, 2010: 123-124)
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O entendimento da complexidade dos contextos em que hoje comunicamos requer uma actualização sistemática e uma tendencial
imparcialidade crítica. Inevitavelmente, o design de comunicação
terá um pendor auto-reﬂexivo, já que cada vez mais os designers
são também participantes no processo de comunicação. Emissores ou receptores, o questionamento dos circuitos comunicativos
manifesta-se como um auto-questionamento(67). Através da transdisciplinaridade, o discurso do design recria-se na construção entre
teoria e prática, na qual uma depende da outra. Como veremos, o
designer enquanto produtor ou investigador transdisciplinar, não
está desligado do seu papel de participante, logo os seus objectos
são também sujeitos do seu questionamento.
«Particularly important is transdisciplinarity’s stress on in vivo
rather than in vitro inquiry, as Nicolescu puts it (2008a). In other
words, transdisciplinarity is concerned with the relationship
between subject and object, between theory/knowledge and
action, and recnogizes that knowledge compartimentalized
by disciplines, while invaluable in terms of primary research,
almost never addresses the full complexity of real-life situations. The assumption is that both individuals and knowledge
are embodied and embedded, not isolate free-ﬂoating cogitos.»
(MONTURI, 2010: 122-123)

in vitro
IN VIVO

O local de investigação e/ou produção em design já não é por excelência o “estúdio” como o conhecemos. Não é suﬁciente observar a amostra de investigação in vitro, mas sim in vivo, utilizando a
expressão de Nicolescu (NICOLESCU apud MONTUORI, 2010:
122-123). Esta atitude transdisciplinar estabelece o paradigma pós-estúdio, em que o Laboratório se constrói com acção e trabalho
no terreno. Os casos de estudo apresentados nos capítulos anteriores – dos Åbäke ao projecto Forms of Inquiry até à Serving Livrary
– revelam que simular não é suﬁciente e que a acção e produção
de conhecimento tem tido impacto na evolução disciplinar que o
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design está a viver. A transdisciplinaridade é uma oportunidade
para a colaboração in vivo enquanto forma de um design crítico.
PENSAR é então igual a FAZER. As extensões do campo de acção
do design advêm da consciência de que design é conteúdo e que,
por isso, o designer é também autor, editor, produtor, pós-produtor
e consumidor. Transdisciplinaridade é, simultaneamente, estratégia de desconstrução e construção do design. Se por um lado, nos
permite o espírito crítico para análise de contextos complexos, por
outro, é gerador de oportunidades de produção de conhecimento.
Se a transdisciplinaridade é geradora de metametodologias, outro
produto das práticas transdisciplinares no discurso do design de
comunicação será uma (ou mais) metalinguagem. Por deﬁnição,
uma linguagem é um método de comunicação humana e que, normalmente, existe segundo uma estrutura e convenção. No entanto,
a partir do pós-estruturalismo demonstrou-se que o conceito de
linguagem não era assim tão hermético. Em 1991, Mccoy aﬁrma
que o pós-estruturalismo constitui-se, não como um estilo, mas
como uma atitude do design. De facto, as estruturas linguísticas
não são necessariamente fechadas ou impermeáveis como se veio a
comprovar com o aparecimento do código algorítmico ou, muito
antes, com obras como o Finnegan’s Wake (1939) de James Joyce. Nesse sentido, uma metalinguagem do design de comunicação
deverá constituir um sistema aberto, ele próprio rizomático, que
através de novas combinações sintácticas permitam maior abertura
semântica. Vemos ainda que o papel do leitor, mais do que descodiﬁcador, é potenciador da metalinguagem. Nesse sentido, a metalinguagem traduz tanto a INTENÇÃO do autor como do leitor,
traduz obras abertas e em movimento.
Esta dissertação defende ipsis verbis «um possível cenário para um
futuro colectivo», como David Reinfurt escreveu em 2001. Tal
como o autor preconizou, uma metametodologia do design de
comunicação será em última instância uma metodologia OPEN
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SOURCE. A matéria crítica produzida no Laboratório estará acessível para colaboradores e a comunidade utilizarem, com fim a
estimular a mesma dinâmica no sentido inverso. O Laboratório
continuará, assim, a enriquecer o seu discurso com recursos exteriores e, por isso, a estimular o diálogo e o seu carácter plural
para uma maior compreensão da diversidade de contextos e, em
última instância, movimentar a network, democratizando o acesso
ao conhecimento.
«Machines are social before being technical.»
(DELEUZE, 1986: 39)
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CONCLUSÃO
«Design is an Open domain with blurred contours.»
(BONSIEPE apud COLES, 2011: 267)
O design de comunicação apresenta-se, cada vez mais, como disciplina caracterizadora da epistemologia contemporânea de uma
cultura de network. Nesse sentido, pode e deve construir pontes
que sustentem a complexidade e multiplicidade de formas de comunicação que hoje existem; pode e deve construir pontes que
liguem as várias disciplinas do conhecimento humano, envidenciando o potencial da união (em detrimento da fragmentação) e,
desse modo, permitindo a criação de novos contextos; pode e deve
construir pontes que comuniquem o design ao mundo, aﬁrmando-o como disciplina humanista com grande valor cultural.
Tal como a transdisciplinaridade, o design de comunicação deve
proporcionar uma visão HORIZONTAL do mundo. Enquanto
disciplina que promove a comunicação, o design pode optimizar
a sua acção através de uma metametolodogia que lhe permitirá
seguir o compasso de um mundo em movimento (tecnológica e sociologicamente). O discurso do design passa actualmente por uma
(re)forma dialógica, baseada na sinergia entre designers, proﬁssionais de outras áreas e utilizadores (=consumidores), i.e., na network
de indivíduos que são participantes activos na criação de uma obra
aberta, comum. Por isso, observam-se reformulações metodológicas do design, que requaliﬁcam o sentido da práxis, no qual projectar é investigar e vice-versa.
No sentido de dar continuidade a esta investigação na sua vertente
teórica e projectual, propõe-se a actualização transdisciplinar através
do recurso a diferentes formatos colaborativos com a ﬁnalidade de
estimular a abertura do discurso do design.
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No capítulo colectivo 3.4.2 Continuidade e projecção para o futuro
são apontadas propostas concretas para a operacionalidade quer da
investigação e quer do laboratório.
Deste modo, o laboratório Frequently Asked Questions surge como
incubadora de (1) um discurso actualizado do design na confrontação com o paradigma da cultura de network e de (2) um projecto
aberto e transdisciplinar que despoleta no design uma intenção
ideológica, i.e., um sentido ético. Nesse sentido, o laboratório assume-se como lugar de investigação prática – in vivo –, onde a experimentação resulta na produção de matéria crítica. De um modo
geral, o laboratório representa um contributo para a compreensão
da pluralidade de sentidos do grande Arquivo que é o conhecimento humano e, em particular, para a cultura do design enquanto
disciplina parte cientíﬁca parte artística, isto é, humanista.
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A DISTRIBUIÇÃO
COMO CRÍTICA
NO DESIGN
DE COMUNICAÇÃO

c
(Renato Amaral)

(preâmbulo)
Considerando o modelo conceptual do laboratório Frequently Asked
Questions, apresentado no Tomo anterior, a presente dissertação
situa-se no eixo que compreende (O)bjecto e (A)rquivo, mais concretamente no ponto intermédio distribuição (ﬁg.1). É precisamente
no território que engloba tanto o objecto de produção como o seu
arquivo que esta dissertação se desenrola. Compreendendo o acto
de distribuição, enquanto uma das fases mais importantes na criação
de uma produção cultural em design de comunicação enquanto resposta crítica.

fig.1 – modelo
Geometria de Uma
Obra Aberta
(perspectiva da
distribuição)
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INTRODUÇÃO
Na primeira década do século XXI assiste-se a uma diluição nas
fronteiras entre o campo da publicação e da distribuição de conteúdos. No actual paradigma de cultura, a distinção entre estas duas
fases do ciclo de produção de conteúdos é cada vez mais difícil de
ser feita. Principalmente no contexto do digital, os sistemas de pu-blicação e distribuição assumem-se como complementares, funcionando numa actividade simbiótica, o que diﬁculta a delimitação dos
limites destas actividades. A cultura digital apresenta-se assim como
contexto transversal a toda a produção em design de comunicação,
situando-se este como uma disciplina que:
«(…) has always occupied a unique position between reading,
writing, editing, and distribution and is a discipline nuanced
and expansive enough in its everyday activities and processes to
make renaming unnecessary.» (GOGGIN, 2009: 55)
O design de comunicação revela-se uma prática multidisciplinar.
Obrigatoriamente transversal a todas as disciplinas enquanto campo
de interacção com as mais variadas áreas da cultura e da sociedade, bem como das suas dimensões e escalas, reclamando para si a
utilização das mais variadas tecnologias. O design de comunicação
apresenta-se como um território interdisciplinar que constrói um
espaço de reﬂexão e de experimentação cuja ﬁnalidade é uma prática consciente e um discurso crítico relativamente aos seus meios,
processos e modelos de produção. No contexto do digital, assiste-se
a uma abertura a novos paradigmas de edição e distribuição da informação, que emergem do cruzamento de meios de produção, e da
complexidade de estratégias e contextos de edição e de publicação.
E é precisamente neste contexto que o design de comunicação se
apresenta como produção cultural, abordando diferentes estratégias
na colisão, estruturação e formatação de conteúdos. É através destas
estratégias que se explora o diálogo e as tensões entre o objecto
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físico e o digital, entre o papel e o pixel enquanto lógicas de distribuição dos conteúdos.
A distribuição enquanto lógica de circulação da informação apresenta-se assim enquanto fio condutor da presente investigação. Tal
investigação tem como objectivo contribuir para a criação de um
modelo de distribuição a ser adoptado pela produção de conteúdos
pelo laboratório Frequently Asked Questions. O laboratório ao entender o design de comunicação como uma forma de produção cultural
e crítica, tende a reflectir sobre como a distribuição poderá ser feita,
de modo a atingir um público mais vasto. Para tal será necessário
um estudo de modelos de distribuição semelhantes, que apresentem
características relevantes para o projecto em questão.
Mas para que esse objectivo possa ser alcançado, será previamente
desenvolvida uma investigação estruturada sobre uma base cronológica. Num primeiro momento serão analisados fenómenos e movimentos precursores de um entendimento da distribuição, enquanto
acto dependente da constituição de uma rede/network, que funciona
em comunidade. O movimento Fluxus apresenta-se como o primeiro ponto de contacto, no qual são analisados os paralelismos entre
esta corrente artística e a concepção da actual distribuição, efectuada
no contexto da Internet. Seguidamente passaremos ao estudo da
Mail Art, quer enquanto descendente do movimento Fluxus, quer
enquanto movimento que concebeu o advento da Internet, bem
como um entendimento de cultura de rede que domina o nosso
quotidiano. Encerraremos este primeiro capítulo com o estudo do
fenómeno samizdat enquanto meio de produção e distribuição, não
apenas de artefactos físicos, mas também como distribuidor de cultura. Factores como a vertente política da distribuição, bem como as
particularidades inerentes ao acto de “self-publishing” serão também
analisadas, à luz das suas contribuições para o entendimento actual
no contexto da Internet.
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No segundo capítulo, e ainda guiado sobre um ponto de vista histórico, a nossa atenção focar-se-á no actual paradigma social em
que vivemos. Uma ordem social a que Castells designou de “cultura de rede”(1), e com base na qual serão retirados cinco conceitos fundamentais. Esses cinco conceitos extraídos da investigação,
apresentam-se como características inerentes ao acto de distribuição,
as quais foram radicalmente potencializadas no contexto do digital
e do ambiente online. Por último, e com o intuito de comprovar e
apoiar toda a investigação produzida até esse ponto, passaremos à
identiﬁcação, deﬁnição, caracterização e explicação de dois casos
de estudo. É nestes projectos que se encontram características e
fenómenos relevantes para a concepção de um modelo de distribuição do laboratório Frequently Asked Questions, encontrando pontos
de contacto para a futura produção e distribuição de conteúdos.
Finalizado este processo analítico, serão então retiradas as devidas
conclusões, não apenas sobre os casos de estudo em si, mas também
estabelecendo possíveis perspectivas de continuidade do projecto.

153
(1) Conceito retirado do seu livro “The Rise of the Network Society” (1996), primeira parte
de uma trilogia denominada The Information Age.
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C1. DISTRIBUIÇÃO E NETWORK: ENTRE FENÓMENOS
PASSADOS E O PRESENTE

Se o acto de publicar pressupõe tornar público o que é produzido, o
acto de distribuição assume-se como uma tentativa de chegar a um
determinado público. A distribuição enquanto lógica de circulação
de informação pres-supõe a existência de uma rede que a suporte,
mas até que ponto se poderá entender essa rede/network, como uma
comunidade? Através do enquadramento histórico, procura-se responder então à seguinte pergunta: “Será a ideia da network, enquanto constituinte de uma comunidade, uma característica exclusiva do
contexto digital da Internet?”

C1.1 FLUXUS E A DISTRIBUIÇÃO EM REDE
O movimento Fluxus era constituído por um colectivo de artistas
dos mais diversos domínios e de áreas tão dispersas como a música, a
poesia ou as artes plásticas. A sua arte era fortemente baseada numa
realidade concreta, nas questões do quotidiano, dando primazia a
um tipo de criação artística que se focava mais nas ideias e nos processos per se, em detrimento do objecto ou resultado ﬁnal.
«Dick [Higgins] explicitly rejected a notion that limited Fluxus
to a speciﬁc group of people who came together at a speciﬁc
time and place. Dick wrote, ‘Fluxus is not a moment in history,
or an art movement. Fluxus is a way of doing things, a tradition,
and a way of life and death’. For Dick, for George Maciunas,
and for me, Fluxus is more valuable as an idea and a potential
for social change than as a speciﬁc group of people or a collection of objects.» (FRIEDMAN, 1998: 8)
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A deﬁnição do próprio Fluxus, não se constitui como um terreno
totalmente demarcado. Para nomes como Ken Friedman, Dick Higgins e George Maciunas, ﬁguras maiores do movimento na década de 1970, Fluxus não poderá ser deﬁnido como um movimento
artístico. Para outros como Owen Smith, intimamente ligado ao
movimento desde a década de 1980, é um grupo de indivíduos
que constituem uma entidade, ou melhor ainda, uma comunidade
chamada Fluxus (SMITH, 1998: 18). Independentemente da designação que queiramos atribuir, a principal missão e objectivo do
Fluxus era a fusão das esferas da vida e da arte. Assumidamente
contracultura, Fluxus era uma atitude que tinha como objectivo
difundir as suas ideias a uma audiência o mais alargada possível.
Questionando os modos de produção e distribuição cultural, não
apenas publicando e apresentando objectos, mas sim criando um
novo sistema de distribuição das suas obras (SMITH, 1998: 17-18).
Os artistas do movimento demarcavam a sua recusa de se constituir
como parte de um sistema cultural e artístico existente, negando
os seus modos de produção e distribuição de conteúdos artísticos.
Já na década de 1970, Nam June Paik defendia que o signiﬁcado
do Fluxus como mecanismo de distribuição ia muito para além dos
parâmetros marxistas deﬁnidos pela comunidade da arte:
«The problem of the art world in the ‘60s and ‘70s is that althought the artist owns the production medium, such as paint
or brush, even sometimes a printing press, they are excluded
from the highly centralised DISTRIBUTION system of the art
world. George Maciunas’ Genius [sic] is the early detection of
this post-Marxistic situation and he tried to seize not only the
production’s medium but also the DISTRIBUTION SYSTEM
of the art world.» (PAIK, 1978: 48)
Ao recusar constituir-se como elemento integrante do mundo da
arte, Fluxus criou a sua própria rede interna, enquanto uma infraestrutura eﬁcaz para a distribuição de conteúdos entre os seus ar-
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tistas. As ‘Fluxus newsletters’ juntamente com o ‘Fluxus Newspaper’,
criado por Maciunas, apresentam-se como tentativas de publicações impressas que facilitavam a comunicação e o intercâmbio de
ideias dentro de uma network transnacional de artistas. Europa, Japão
e Estados Unidos eram os pontos de ligação de uma comunidade
dispersa. Os artistas encontraram no estabelecimento de redes de
comunicação e, no factor distância a eles subjacente, uma estrutura
que pretendia reforçar determinados processos sociais e criativos.
Construída sobre três conceitos fundamentais que incluíam «a recolha de uma colecção de trabalhos, a criação de uma rede de artistas
e a exibição dos seus trabalhos» (SMITH, 1998: 119). Poder-se-á
aﬁrmar que o exercício destas práticas colaborativas em comunidade, feitas em rede e cujos elementos se encontram dispersos geograﬁcamente, apresentam-se como uma contribuição do Fluxus para o
que viria a ser o nosso entendimento de networking.
Surge então a necessidade de entender de que forma concreta o
movimento Fluxus se antecipou, e, de certa forma, prenunciou o
que viria a ser entendido como a Internet e as suas características.
Tendo por base as ideias de Dick Higgins, Ken Friedman resumiria em doze conceitos fundamentais o Fluxus enquanto laboratório
(FRIEDMAN, 1998: 8): Globalism; Unity of art and life; Intermedia;
Experimentalism; Chance; Playfulness; Simplicity; Implicativeness; Exemplativism; Specificity; Presence in Time; Musicality.

Democratização

Apesar destes doze conceitos se apresentarem com níveis de importância iguais enquanto representantes das características do movimento Fluxus, a verdade é que no contexto da investigação encetada, existem conceitos que adquirem mais importância do que
outros. A clara dimensão “globalista” do movimento, representada
pelas suas redes transnacionais que fomentavam a troca de ideias
e diálogo entre mentes semelhantes, enquanto modelo de comunicação em rede foi criado precisamente com a intenção de ser
uma contribuição directa para um mundo democrático. Experiên-
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cias como a Something Else Press fundada em 1963 por Higgins, ou
as experiências com televisores iniciadas em 1964 por Nam June
Paik, «apresentam-se como tentativas directas de trazer uma expressão democrática à arte, utilizando a arte ao serviço da democracia»
(FRIEDMAN, 1998: 256). Esta característica apresenta-se então
como a primeira clara inﬂuência na construção da Internet, e da sua
comunidade enquanto uma rede global de conhecimentos, onde os
seus utilizadores se encontram dispersos em localizações geográﬁcas
mundiais. A rede Fluxus ao repartir-se entre a Europa, os E.U.A.
e o Japão lançou assim as bases para um entendimento democrático da rede, onde cada indivíduo possui exactamente o mesmo valor e importância, independentemente da sua cultura e localização
geográﬁca. Formulado correctamente, tanto a nível prático como
teórico, o conceito seminal de network/rede é formalizado através
do termo “eternal network”. Uma ideia radical iniciada pelos artistas
Fluxus, Robert Filliou e George Brecht, conceito este que permitia
práticas que viriam a transformar os métodos de trabalho de vários
artistas, como uma:

Rede Global

«(…) ongoing, global network in which participating artist realizes that s/he is part of a wider network. It is a model of creative
activity with no borders between artist and audience, with both
working on a commom creation.» (WELCH, 1995: 13)
O conceito de intermedia aﬁgura-se como outro dos principais contributos que o Fluxus enquanto movimento artístico de vanguarda
nos deixou, e que agora se parece ter apresentado como norma. O
conceito foi formulado por Dick Higgins em 1966, no seu ensaio na
primeira “Something Else Newsletter”, usando o termo:
«(...) to describe the tendency of an increasingly number of the
most interesting artists to cross the boundaries of recognized
media or to fuse the boundaries of art with media that had
not previously been considered art forms.(…) Higgins’s word
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“intermedia” refers to a tendency in the arts that became both a
range of art forms and a way of approaching the arts.» (FRIEDMAN, 2005: 51)

Digital

Simplicidade

Para Higgins(2), o entendimento de intermedia compreendia a junção
de vários tipos de media, resultando num híbrido, num tipo de media novo e que surgia enquanto um cruzamento, uma combinação
de diferentes tipos de media. Ao apresentar-se como uma conceito
vanguardista que num primeiro momento concebia a conjugação
de media como a pintura, escultura ou música, o seu entendimento
alargou-se. Actualmente, e sem darmos por isso, encontramo-nos
cercados por formas de intermedia que levaram o conceito muito
mais além do que Higgins alguma vez concebera. No plano do
digital, e nomeadamente no campo da distribuição de informação,
ferramentas e plataformas como o próprio computador, o formato
PDF, blogs, ou sistemas de print-on-demand, apresentam-se apenas
como alguns dos múltiplos exemplos da apropriação do conceito de
intermedia por parte da cultura digital.
O conceito de “playfulness” compreende mais do que simplesmente
a ideia de humor ou de piada, mas sim, tal como Friedman explica:
«There is the play of ideas, the playfulness of free experimentation,
the playfulness of free association and the play of paradigm shifting (…)» (FRIEDMAN, 1998: 260). Aliado a este conceito, surge a
ideia de simplicidade, desenvolvida pelo movimento como algo que
é valorizado em detrimento da complexidade e, que tal como John
Maeda refere: «Simplicity is about substracting the obvious and adding the meaningful» (MAEDA, 2006: 89). O melhor exemplo para
demonstrar de que forma a combinação entre estes dois conceitos
se encontra presente, nada melhor do que o conjunto de trabalhos
e obras desenvolvidos pelo movimento Fluxus. Elementos como
os ‘score events’, os kits Fluxus ou as performances faziam parte da
criação de um modelo, «(…) a way of being creative that offers a
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(2) «Thus the happening developed as an intermedium, an uncharted land that lies between collage, music and the theater. It is not governed by rules; each work determines
its own medium and form according to its needs. The concept itself is better understood
by what it is not, rather than what it is. (…) a concept like this is very disturbing to those
whose mentality is compartmentalized.», em “The Something Else Newsletter”, Volume
1, Número 1, 1966.Disponível em: http://primaryinformation.org/SEP/Something-ElsePress_Newsletter_V1N1.pdf
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communal, participatory, and open-ended alternative to the traditional forms and functions of art-making» (FRIEDMAN, 1998:
123). Estas práticas artísticas desenvolvidas pelo movimento pretendem combater a passividade típica do espectador, atribuindo-lhe um
papel que ultrapasse a sua condição de fruidor da obra. Existe uma
dimensão de jogabilidade, uma forte vertente lúdica que surge da
relação entre autor, obra e o público. Esta relação de não linearidade
nas actividades Fluxus, leva a uma fusão dos processos de produção
e recepção artística.
Os ‘score events’ são geralmente muito breves, com instruções que
são muitas vezes deliberadamente vagas e destinam-se precisamente
a encorajar o improviso e a invenção por parte do próprio performer.
Apesar da sua simplicidade cada ‘score’ possui assim uma multiplicidade de formalizações dentro dos passos descritos, o que permite
que cada indivíduo apresente uma versão completamente diferente e
original, dentro das restrições que lhe são impostas. Como exemplos
apresentam-se dois ‘score events’ de George Brecht:

Interactividade
Produção Artística

Multiplicidade

«Direction (1961)
Arrange to observe a sign indicating direction of travel.
Travel in the indicated direction.
Travel in another direction.
No Smoking Event (1961)
Arrange to observe a NO SMOKING sign.
smoking
no smoking»

A ideia de liberdade de caminhos que os ‘score events’ proporcionam ao performer vai de encontro à ideia que Umberto Eco definiu
como uma “obra aberta”, referindo que tais obras:
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«(…) tend to encourage ‘acts of conscious freedom’ on the part
of the performer and place him at the focal point of a network
of limitless interrelations, among which he chooses to set up his
own form without being inﬂuenced by any external necessity
which deﬁnitively prescribes the organisation of the work in
hand.» (ECO, 1979: 51)

Liberdade
Participação

Em vez de apresentar uma lista completa com as várias condições
inerente à execução da peça, os ‘score events’ sugerem muito livremente certos parâmetros nos quais a peça se pode realizar, e na qual
o seu executante é livre de a interpretar como quiser. Essa noção
de sugestão refere-se, segundo Eco, à habilidade que o texto de um
determinado ‘score event’ possui para estimular no leitor/performer
a capacidade de adaptar a sua própria experiência à obra executada,
uma resposta profunda «que minora as subtis ressonâncias inerentes
ao texto» (ECO, 1979: 53). Esses actos de liberdade consciente, parecem demonstrar um forte paralelismo com o ambiente do digital,
bem como da própria Internet. Ao entender-mos a Internet (e na
realidade toda a cultura de network actual) como uma ‘obra aberta’,
permanentemente editável e em constante transformação, é fácil de
identiﬁcarmos esses “actos de liberdade consciente” no contexto do
digital como a aﬁrmação da liberdade dos indivíduos.
Torna-se possível através desta análise, compreender sobre um ponto de vista mais geral, a relevância do movimento Fluxus, através
das suas características, obras, eventos e/ou conceitos. Mais do que
inﬂuenciar, o movimento conseguiu prever algumas das revoluções
e transformações que ocorreram não só a nível da própria tecnologia, mas também do entendimento de como nos relacionamos em
rede e na Rede. Existem dois aspectos fundamentais que adquirem
particular relevância, quando integrados na história da Internet: o
conceito de intermedia enquanto exploração de novas formas conjugadas de meios de comunicação; e a tentativa de desenvolver uma
nova rede de distribuição global para as próprias obras. São apenas
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alguns dos factores que posicionam o movimento Fluxus como um
importante precursor e pioneiro na tentativa de criação de uma
cultura de rede.

C1.2 MAIL ART E A REDE COMO COMUNIDADE
Como conceito a Mail Art foi inicialmente criado pelos artistas Fluxus Robert Filliou e George Brecht através da definição do conceito
de “eternal network”, uma ideia radical através da qual:
«(…) we announced our intentions and sent it to our numerous
correspondents (…) The artist must realize also that he is part of
a wider network (…) going on all around him all the time in all
parts of the world.» (FILLIOU apud BLOCH, 2000)

Rede como
comunidade

Se actualmente é bastante fácil percebermos que fazemos parte integrante de uma rede de ligações, foi a Mail Art que questionou a
noção do artista, enquanto elemento constituinte de uma rede de
relações únicas. Tal como Alessandro Ludovico refere:
«Mail Art in my opinion was the ‘net before the net’. Its spontaneous network of artists supporting themselves and sharing
‘performative’ action through the postal network, connecting
local exhibitions with interrelated social relationships was simply
unique.» (LUDOVICO, 2008: 83)
Apesar de descender directamente do Fluxus, movimento que esteve na sua origem e o qual lançou muitas das suas premissas e bases
ideológicas, as práticas artísticas da Mail Art, foram inicialmente
definidas pelo movimento do Noveaux Réalisme(3) enquanto precursor do próprio movimento. Além dos artistas deste movimento se
apresentarem como os primeiros a utilizarem a troca de correspondência como medium e uma forma de arte em si mesmo (FRIE-
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(3) Nouveaux Realistes foi o nome cunhado pelo crítico francês Pierre Restany, em 1960
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interpretação do real numa perspectiva de recriação imaginativa e intelectual, a nível estético. Utilizavam tendencialmente materiais desperdiçados retirados do contexto da vida
quotidiana, bem como o uso de práticas colaborativas nas suas obras, que ser-viam para
questionar simultaneamente o estatuto do artista e os circuitos de distribuição de arte.
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DMAN, 1998: 5), questionaram também o estatuto da ﬁgura do
artista, bem como os circuitos de distribuição de arte.
«If the Nouveaux Realistes created paradigms of Correspondence Art and mailed art as works, it was the New York Correspondence School that took the notion from paradigm to
practice.» (Idem, 1995: 5)

Criação de
Network

“Abertura”

O acto espontâneo de troca de correspondência de Ray Johnson
com artistas e amigos conhecidos, apresentou-se como base do
movimento que levou à criação da New York Correspondence
School, fundada por Johnson na década de 1960. Através desta
instituição, Johnson institucionalizou e promoveu o livre intercâmbio de mensagens postais, não apenas entre artistas, mas também
entre artistas e o próprio público (VINCITORIO, 1982: 22). A
criação desta network de produtores culturais, derrubava a barreira
entre artista e público, permitindo a recepção de novos membros
na network, que actuavam não só como receptores de obras já
produzidas, mas também enquanto criadores de novas obras. Esta
ausência de hierarquia entre membros, bem como a abertura e
estrutura orgânica de circulação da informação, constitui-se como
uma das principais particularidades da Mail Art. Qualquer pessoa
poderia participar, trocando trabalhos artísticos e obras entre si, e
de forma gratuita:
«The Mail Art movement was grounded in a (…) do-it-yourself
practice and freedom of expression, suitable to its radical critique of the art world (no curators, no critics, everybody can
be an artist, everybody can create an exhibition simply by collecting works by other artists sent through the mail).» (LUDOVICO, 2012: 44)
Enquanto atitude crítica ao sistema de distribuição de arte através
de uma rede postal (característica partilhada com o Fluxus), a Mail
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Art antecipou muitas das características da Internet e das suas comunidades: a ﬁlosoﬁa de partilha da informação, (re)deﬁnição dos
papéis do público enquanto criador, bem como uma atitude de
criação de conteúdos. Postais, ﬂyers, selos de artistas, bem como
posters apresentam-se como algumas dessas formas de arte indissociáveis do movimento Mail Art (FRIEDMAN, 1998: 3). Estes
conteúdos publicáveis atingiam uma maior visibilidade, chegando
a um público mais vasto através do sistema postal, e da sua rede de
distribuição, que permitia atingir um tipo de público que vivia à
margem de uma sociedade artística mainstream:

Publicação
Partilha da
Informação

«Out of the reasonable assumption that the commercial gallery
system is limited and perhaps corrupt, many artists emerging
in the 1970s and 1980s around the world decided it would be
more feasible to exhibit their work not through galleries and
ancillary museums but throught the postal system, especially if
they lived in areas where galleries and other artists were scarce.
(…) While such work had little impact upon commercial galleries, one result was a thriving alternative culture, calling itself “The Eternal Network”.» (KOSTELANETZ, 1993: 102)
Não deixa de ser curioso que a Mail Art enquanto uma comunidade artística produtora de cultura alternativa, tenha encontrado
numa infra-estrutura estatal mainstream como o serviço postal,
uma forma de disseminar as suas práticas de produção e distribuição, simultaneamente agregando essa comunidade. O sistema
global de distribuição postal, apresentava-se como uma estrutura
notável, porém subestimada, posicionando-se assim como uma forma de contacto:
«Bolstered by international treaties, the postal system was one
of the only available means of communication between artists
separated by divergent political systems.» (HELD JR, 1998: 25)
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Comunicação

Divulgação

A Mail Art teve assim um papel fundamental no processo de comunicação em aberto, encontrando uma plataforma a partir da
qual os artistas podiam divulgar o seu trabalho, enquanto comunicavam com outros artistas e fomentavam a partilha mútua de ideias. Este movimento cultural torna-se possível, graças a um meio
que permitia o envio e a distribuição de conteúdos, de uma forma
rápida, simples e que se apresentasse o menos dis-pendiosa possível
(FRIEDMAN, 1995: 3). Qualidades estas que se conﬁguravam de
maior importância, pois operando num sistema de distribuição da
informação pré-Internet, as restrições a nível da comunicação em
nichos eram consideráveis. Esse carácter restritivo da comunicação
foi encarado simultaneamente como ferramenta e também como
arma (Idem: 10). No entanto essas restrições mudaram, e assistese inesperadamente a um impacto da Mail Art no mundo da arte,
devido à existência de um alargado número de pessoas, interessadas em comunicar. Tornava-se muito fácil produzir e distribuir
novas formas de comunicação e divulgação artística, enviadas por
envelope através de um serviço postal:
«This concept in turn would prove fundamental to establishing
the Mail Art movement, which was able to set up a global distribution system using nothing but active participants (network
nodes) and the pre-existing postal system.» (LUDOVICO,
2012: 140)
Não só os artistas de vanguarda, mas também todos os participantes nestas práticas inovadoras, permitiram através da Mail Art
derrubar barreiras na forma como a transmissão e distribuição da
informação era feita. Constitui-se também como uma previsão das
inúmeras possibilidades criativas, que décadas mais tarde a Internet
viria a proporcionar e a popularizar, tanto a nível da comunicação
como da promoção artística.
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«I think it – let’s call it the “electronic revolution” – is already
in place. So, the whole idea of networking on very horizontal
rather than vertical structures. For example, the ideas of coops and communes (…) is roughly equivalent to the concept
of the Internet. It’s about a very horizontal, free-ﬂow sort of
structure. It’s not based on a hierarchy and it’s not based on
(…) a sort of Marxist notion. It’s much more about fee-form
networking that operates in a very organic sort of way. So the
Correspondence Art was very much like an illustration of that.
It’s like the Internet, (…) it’s exactly like the Internet in its
structure and in the way it hap-pened and the way it changed
and shifted all the time.» (BRONSON apud BLOCH, 2000)
Veriﬁcamos assim, que a Mail Art caracteriza-se por ser o primeiro
movimento artístico de vanguarda a entender claramente que a
existência de uma rede signiﬁca distribuição e que a distribuição
beneﬁcia substan-cialmente da existência de uma network. Foi
também este movimento que lançou as bases do que actualmente
designamos por networking, a acção de trabalhar em rede, comunicando através de uma estrutura onde a informação circula num
modelo de distribuição horizontal. Tal como refere Held Jr:
«Before the Internet, Mail Artists were communicating across
vanishing borders, establishing contact with an international
network of cultural workers, helping pave the information
highway.» (HELD JR, 2005: 104)
A Internet enquanto rede não se baseia numa hierarquia per se, mas
sim no livre ﬂuxo de informação através da sua estrutura orgânica
em constante mutação, assumindo-se como sucessora da Mail Art.
Aliada à importância de uma comunidade de livre partilha e envio
de conteúdos, percebemos claramente de que forma a Mail Art
inﬂuenciou a Internet e o seu sentido de comunidade. Por último,
e de um ponto de vista económico, a Internet perﬁla-se hoje como
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o substituto natural ao serviço postal de que a Mail Art se serviu
enquanto meio de comunicação privilegiado para a distribuição
e produção de conteúdos, dirigidos a determinadas comunidades.
Assume-se como a forma mais rápida, simples e eficaz de atingir
deter-minados nichos de mercado.

C1.3 SAMIZDAT COMO MODELO DE DISTRIBUIÇÃO
PERCUSSOR DA INTERNET

Publicação

O termo samizdat refere-se à prática de auto-publicação por pensadores dissidentes em várias áreas incluindo políticos, académicos, estudiosos e figuras literárias e artísticas da União Soviética.
Constituía-se como uma prática de comunicação escrita nos regimes
autoritários da Europa Central e de Leste, assumindo-se como um
fenómeno de reacção às condições de censura desses mesmos regimes. Redução do original samsebyaizdatchik (casa de publicação), o
termo samizdat altera e amplia o sentido da palavra original, pois:
«O que se tornou fundamental não foi o facto de ‘Eu me publicar’ mas ‘Publicar eu mesmo’ – não necessariamente o meu
próprio trabalho, mas da minha livre e espontânea vontade, sem
pedir permissão a ninguém. Eu ‘publico’ significa que preparo
um texto pelo método que me é disponível.»(4) (TELESIN,
1973: 25)

Produção
Distribuição

O fenómeno de samizdat assume-se assim como uma negação desses
“livres-pensadores” de fazerem parte de uma máquina administrativa que estipulava qual o material que podia (ou não) ser publicado,
enquanto controlava todos os mecanismos de produção. Este fenómeno apresenta também um modelo de distribuição próprio, que
funciona num esquema de propagação “bola de neve”:
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«A lógica de produção samizdat assume que o autor dactilografava e duplicava com papel químico o seu trabalho, livre de
censura; mais tarde, disseminava as cópias por diversas pessoas
(usualmente amigos próximos) que posteriormente, as voltavam
a copiar e distribuíam no seu círculo de conhecidos.» (ZASLAVSKAYA, 2011: 202)
Através desta prática, indivíduos e grupos de pessoas copiavam e
distribuíam de forma clandestina livros e outros bens culturais que
haviam sido proibidos pelo governo. A produção de tais publicações/conteúdos independentes funcionava em círculos fechados de
indivíduos que se encontravam envolvidos num esforço cooperativo
em rede. Este processo circulatório da informação cultivava a disseminação de cultura através de publicações ‘ilegais’.
O fenómeno samizdat, mostra-se relevante no decorrer desta investigação, ao revelar a dimensão política que está subjacente à distribuição enquanto acto de self-publishing. Tal como Ellen Lupton refere:
«(…) self-publishing is a tool for disseminating the self, serving to
manufacture evidence of a coherent voice and put it on display»
(LUPTON, 2011: 74). O acto de distribuição constitui-se neste modelo enquanto crítica ao regime governamental vigente, simultaneamente através dos conteúdos da publicação e do seu exemplar físico.
A distribuição apresenta-se assim como o princípio orientador para
a produção da publicação.

Self-Published

«Ora é precisamente entre novidade, marginalidade e liberdade
que reconhecemos o papel das publicações ditas independentes
na consolidação do design crítico, experimental ou de vanguarda (a publicação como a guarda avançada do design).» (GONÇALVES, 2011: 26)
Este modelo horizontal de distribuição das actividades samizdat,
parece constituir-se como um precedente ‘analógico’; um sistema
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rudimentar de ligação peer-to-peer, associada à distribuição de conteúdos na Internet. De “par-a-par” ou “entre pares” (na sua tradução
literal), é uma arquitectura de sistemas distribuídos que se caracterizam pela descentralização das funções na rede. Cada nodo da rede
realiza tanto funções de servidor como de cliente. Num paralelismo
evidente com o próprio modelo de samizdat, onde cada contacto funcionava simultaneamente enquanto ‘receptor’ da informação
(manuscrito) e retransmissor dessa mesma mensagem, ao efectuar
nova cópia do documento para ser posteriormente distribuída. As
ideias (e ideais) dos autores eram assim disseminadas, cabendo ao
leitor a tarefa de dar continuidade a essa cadeia, reproduzindo as
obras e (re)distribuindo-a novamente a outros indivíduos.
«Neste processo de circulação, os textos samizdat eram produzidos; passavam de mão em mão; eram, por outros meios,
novamente dactilografados ou copiados; transmitidos, lidos ou
ouvidos; discutidos tanto nos países de origem como no exterior; e, como recentes investigações de arquivo revelaram, objecto de cuidadosa análise e arquivo por parte das autoridades.»
(ZASLAVSKAYA, 2011: 202)

Distribuição em
Rede

Contexto Digital

O fenómeno de samizdat surge assim enquanto um sistema de distribuição precursor na criação de uma rede de distribuição (uma network) que assegure a disseminação dos conteúdos, apresentando-se
como um antecedente da própria ideia de Internet. Sergey Kovalev referia-se metaforicamente a samizdat como uma “Internet-for-poor”, mas foi George Landow que em 1992(5) utilizou o termo
enquanto analogia da comunicação na Internet e do próprio hipertexto. Uma ideia aliás apoiada por Eco ao considerar que:
«As Landow suggests, with computer technology we are entering a new Samizdat Era. People can communicate directly without the mediation of publishing houses. A great many people
do not want to publish; they simply want to communicate with
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each other. The fact that in the future they will do it by e-mail
or over the Internet will be a great boon for books and for the
culture (…).» (ECO, 1994)
No contexto da produção, publicação e distribuição de conteúdos
na era digital do séc. XXI, a Internet assume-se como um meio
de auto-publicação, de samizdat enquanto modo de contornar um
processo de exclusão, atingindo o objectivo fundamental de ser lido
por alguém. Pois, tal como Gonçalves refere, «é no movimento de
distribuição (cadeia de intermediários que leva o produto ao consumidor) que se encontram circuitos e contextos e, acima de tudo,
se reconhece o leitor ideal» (GONÇALVES, 2011: 30). Uma ideia
aliás, partilhada por Pinto ao reconhecer que:
«Nestes contextos, as estratégias de distribuição, circulação e disseminação tornam-se um elemento crucial do projecto por forma
a ultrapassar as estruturas comuns de mercado. Dadas as adversidades, trata-se de uma atitude de esforço e compromisso (…) pela
vontade de alcançar o leitor ideal». (PINTO, 2011: 198)
Através da Internet, os autores possuem acesso directo e imediato
aos seus leitores, sentindo uma repercussão relativamente ao que é
escrito (e passível de ser por eles distribuído) numa questão de minutos ou mesmo de segundos. Em “EUSSR: The Soviet Roots of
European Integration” de 2004, Vladimir Bukovsky define samizdat
como sendo um acto pelo qual “eu mesmo crio, edito, censuro,
publico, distribuo e posso ser preso por causa disso”. Essa acumulação de funções por parte do criador do documento, só viria a ter
paralelo com a revolução digital. A Internet, com o seu leque de
ferramentas e plataformas disponíveis conferem ao indivíduo um
total liberdade e autonomia, apresentando-se enquanto dono da sua
palavra e responsável pela edição, publicação e distribuição da mesma. A própria lógica de produção samizdat, possuía não só um
carácter de distribuição, mas também de disseminação da própria
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cultura, constituindo-se simultaneamente enquanto processo e resultado de uma rede de comunicação, onde «(…) toda a produção
saída deste processo de Samizdat é também chamado de ‘samizdat’.
(…) A palavra pode ‘circular em samizdat’ ou ‘ser distribuída em
samizdat’»(6) (TELESIN, 1973: 27). A distribuição apresenta-se assim
neste modelo, como instrumento aglutinador de uma comunidade,
enquanto a própria publicação se constitui como uma ferramenta
de distribuição de conhecimento. Fundamental para a construção e
solidiﬁcação de uma rede de contactos, uma network de distribuição
ramiﬁcada, parece ser o papel que o leitor desempenhava enquanto
colaborador, co-autor do que lê. O fenómeno samizdat desempenhou um papel signiﬁcativo na promoção da livre troca de ideias
independentes, enquanto modelo de distribuição de informação e
conteúdos, numa época de tremenda repressão e censura na área
da publicação. Contudo, os fundamentos que servem de base aos
fenómenos samizdat ganham no contexto da cultura de network uma
nova actualidade:
«Today, ideological censorship has been replaced by new constraints. (…) In theory, the internet provides a constant ﬂow
of information on basically anything imaginable; however, the
current system has its subtle, in-built mechanisms for suppressing freedom of expression that are as powerful as those of past
centuries. The control of the news we get through the mass
media, the passing of laws to regulate the content of television,
radio and the written press (…) and other forms of limiting and
ﬁltering information are all proof of an eﬀectively implemented
censorship.» (BENERA e ESTEFÁN, 2011: 3)

Self-Publishing

Ao longo da História, os fenómenos de publicação e distribuição
“self-published” constituem-se como um tipo particular de produção
dentro do contexto editorial, assumindo-se como gestos políticos e
ideológicos, que desaﬁam os sistemas de apresentação, representação e circulação de produção artística (GONÇALVES, 2011: 26).
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(6) Tradução livre do original «(…) all output from this Samizdat is also called ‘samizdat’.
(…) A word can ‘circulate in samizdat’ or ‘be distributed in samizdat’» (7) Tradução livre do
original: «Distribution is a circuit of reading, and there is a huge potential for subversion
when dealing with the institutions that control definitions of cultural meaning.»
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Esta ideia é sustentada por Price ao referir que: «Distribuição é um
circuito de leitura, e existe um enorme potencial para a subversão quando lida com as instituições que controlam as definições de
significado cultural»(7) (PRICE, 2002). E é assim, que no contexto
actual dos media digitais, o acesso fácil e democrático aos meios de
publicação e distribuição torna possível que as vozes individuais dos
utilizadores sejam ouvidas. Fenómenos como samizdat, compreendem e reforçam o acto de self-publishing, como modo de liberdade,
enquanto forma de vozes individuais se fazerem ouvir. O acto de
distribuição deste tipo de publicações apresenta-se também como
forma de contornar os sistemas estabelecidos, ultrapassando as condições adversas, quer estas sejam de ordem ideológica, económica
ou política.
Em suma, e de modo a responder à questão que inicia este capítulo,
comprova-se que a ideia de uma network enquanto comunidade não
se constitui como uma característica exclusiva do digital, tendo sido
formulada e posta em prática por movimentos artísticos que a antecederam em várias décadas. Assim, mais do que elemento agregador
de uma determinada comunidade e veículo de distribuição de informação, a existência de uma network assume-se como uma ferramenta
na evolução da produção e partilha de conteúdos, e no modo como
novos padrões de distribuição emergem.
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C2. A DISTRIBUIÇÃO NA SOCIEDADE DE REDE
E OS SEUS FENÓMENOS

FAQ

Pós-Modernidade

Se no capítulo anterior foi analisado do ponto de vista histórico,
a inﬂuência que determinados movimentos artísticos e fenómenos
de publicação tiveram na constituição da actual cultura de network,
será agora interessante discorrer e veriﬁcar quais as alterações que
esta nova concepção de cultura trouxe. A investigação continuará a ser desenvolvida tendo sempre em vista a construção de um
modelo que permita a distribuição e divulgação dos resultados da
componente prática do laboratório. Como tal, uma análise sobre a
forma como a comunicação é efectuada actualmente apresenta-se
como um passo necessário, de modo a perceber as especiﬁcidades
inerentes à circulação e distribuição de informação no ambiente digital. Tentar-se-á aferir-se: “quais as características que se vieram a
acentuar com a distribuição da informação no plano do digital, no
contexto da sociedade de rede?”

Pós-modernidade, pós-modernismo, sociedade do conhecimento ou
sociedade da informação, são apenas alguns dos termos que têm sido
utilizados para deﬁnir esta nova era ou período evolutivo em que
nos encontramos actualmente. No entanto, este período aﬁgura-se como uma fase de transição, de transformações institucionais
que ainda não se encontram devidamente estabelecidas. Esta fase
de transição de uma sociedade em clara expansão e formação, para
alguns pensadores ainda não se poderá qualiﬁcar como “pós-modernidade”. Segundo Anthony Giddens, apesar de vivenciarmos períodos de “alta modernidade” ou de uma “modernidade radicalizada”,
como o próprio deﬁne, ainda não possuímos um distanciamento
absoluto ou uma aniquilação das instituições e dos modos de vida
que caracterizam a modernidade(8) (GIDDENS, 1991: 58).

173
(8) Segundo Giddens : «Devo analisar a pós-modernidade como uma série de transições
imanentes afastadas – ou “além”- dos diversos feixes institucionais da modernidade que
serão distinguidos ulteriormente. Não vivemos ainda num universo social pós-moderno,
mas podemos ver mais do que poucos relances da emergência dos modos de vida e formas de organização social que divergem daquelas criadas pelas instituições modernas»
(1991: 58).
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Porém, no âmbito da presente investigação, apresenta-se como foco
de interesse o ponto de vista de outros pensadores e sociólogos, para
quem a revolução da tecnologia da informação e a reestruturação
dos meios de distribuição de conteúdos (aliados a uma nova ordem
económica), foram suﬁcientes para a introdução de uma nova ordem social. Este novo sistema social, a que se poderá dar o nome de
sociedade em rede(9) (network society), que Castells apresenta como uma
«cultura da virtualidade real construída a partir de um sistema de
media omnipresente, interligado e altamente diversiﬁcado”, transformando “ as bases materiais da vida – o tempo e o espaço – mediante a criação de um espaço de ﬂuxos e de um tempo intemporal»
(CASTELLS, 2003: 20). Segundo esta análise de Castells, a Internet
surge como muito mais do que uma simples tecnologia, mas sim
como a concretização de um espaço, de um meio de comunicação
que constitui a forma organizativa da nossa sociedade ocidental:
«But as Saskia Sassen and Manuel Castells have concluded, regardless of our continued dependency on the physical, the production of information and the transmission of that information
on networks is the key organizing factor in the world economy
today. Althought other ages have had their networks, ours is
the ﬁrst modern age in which the network is the dominant
organizational paradigm, supplanting centralized hierarchies.
The ensuing condition, as Castells suggests in The Rise of the
Network Society, is the product of a series of changes (…) the
change in individual behavior, in which networks have become
a prime tool for individuals seeking freedom and communication with others who share their interests, desires and hopes;
and the change in technology, in which people worldwide have
rapidly adopted digital technology and new forms of telecommunication in everyday life.» (VARNELIS, 2010)
Castells refere que o impacto que a introdução da Internet teve
a nível cultural e social poderá ser comparado ao de outras gran-
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des revoluções, tal como a introdução da distribuição eléctrica, entendendo a Internet como o tecido das nossas vidas (CASTELLS,
2000: 1). A tecnologia de informação trouxe consigo novos modos
de vida, produzindo na última década, mudanças tão dramáticas
e abrangentes, que não poderão ser comparadas a qualquer outro
período da modernidade. A sociedade contemporânea encontra-se inserida num processo de mudança, em que as tecnologias são
as principais responsáveis na criação de novos paradigmas sociais.
Apresenta-se então como desaﬁo, entender quais as consequências
dessas transformações nos sistemas de distribuição da comunicação,
promovida por essa revolução tecnológica. O nascimento e o desenvolvimento de novas estruturas sociais, a partir das redes de comunicação em escala global, permitem aferir quais as transformações
e consequências a que a distribuição está sujeita enquanto processo
de comunicação. Desta forma, e no contexto da investigação a ser
desenvolvida, chegamos assim a cinco conceitos-chave que foram
acentuados na distribuição da informação no contexto do digital.
Estas são apenas algumas das características que a Internet enquanto
meio de comunicação veio alterar. A compactação de tais alterações
em cinco conceitos, não se apresenta como caminho único a seguir,
mas sim como uma das muitas possíveis direcções que a investigação
poderia tomar.

C2.1 FORA DO ESPAÇO (E DO TEMPO)
Uma das principais alterações que as comunicações em rede de
alcance mundial provocaram, foi uma ideia de deslocamento do
conceito de tempo e de espaço, e da relação entre ambos. Segundo Giddens(10) :
«(…) nas sociedades pré-modernas, espaço e tempo coincidem
amplamente, na medida em que as dimensões espaciais da vida
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(10) David Harvey em “The Condition of Postmodernity”, de 1992, identifica tal como Giddens, a concepção pós-moderna de espaço e tempo como o ponto de partida histórico
da sua teorização. Contudo, ao contrário de uma ideia de separação entre espaço-tempo
defendida por Giddens, Harvey formula uma noção de com-pressão entre espaço-tempo.
Noções como universalização e liberalização são usadas para defender um ponto de vista
em que o tempo aniquilou o espaço. (Cf.mais informação sobre o tema, consultar “The
Condition of Postmodernity”, Oxford: Basil Blackwell.)
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social são, para a maioria da população, e para quase todos
os efeitos, dominados pela “presença” – por actividades localizadas. O advento da modernidade arranca crescentemente o
espaço do tempo fomentando relações entre outros “ausentes”,
localmente distantes de qualquer situação dada ou interacção
face a face.» (GIDDENS, 1991: 27)
Anteriormente, no domínio da pré-modernidade, como Giddens refere, existia uma vinculação do tempo e do espaço pelos sistemas
sociais. As barreiras geográficas serviam como limites físicos dos
sistemas de interacção, na medida em que a relação entre indivíduos
era feita num cenário físico. Com o surgimento da sociedade em
rede, o paradigma de comunicação altera-se, ficando marcado por
interconexões comunicativas que ultrapassam barreiras geográficas.
Esta sociedade estimula o deslocamento da relação entre tempo espaço, enquanto altera significativamente os próprios conceitos.
Mas de acordo com Giddens este processo de distanciamento entre
as noções de tempo e espaço não é uma característica original desta
sociedade de informação:
«O dinamismo da modernidade deriva da separação do tempo
e espaço e da sua recombinação em formas que permitem o
“zoneamento” tempo-espacial preciso da vida social; e do desencaixe dos sistemas sociais (enquanto fenómeno intimamente
vinculado aos factores envolvidos na separação tempo-espaço).»
(GIDDENS, 1991: 25)
Este conceito de desencaixe, refere-se a uma deslocação das relações
sociais de contextos locais de interacção para o contexto do digital,
e de uma reestruturação dessas mesmas relações através de extensões indefinidas de tempo e espaço. Essa recombinação da relação
entre tempo e espaço, ganha uma nova dimensão com a utilização
das tecnologias de informação. As transformações proporcionadas
pelas comunicações em redes informáticas, mostram-se capazes de
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conectar o local e o global de uma forma impensável há apenas
algumas décadas atrás, alterando o quotidiano de milhões de indivíduos ao criar uma estrutura de acção e experiências a nível mundial.

Globalização
Digital

Informação

A Internet apresenta-se como o exemplo mais evoluído e completo
dessas peculiares características das novas estruturas comunicativas
através de redes de computadores. O conceito de desterritorialização
apresenta-se como uma dessas características. Este conceito cunhado por Deleuze e Guattari em 1980 no livro ”A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia”, foi utilizado por Pierre Lévy ao
referir-se a uma mudança do que chama ‘espaço do saber’. As profundas transformações no factor geográﬁco nas relações humanas; a
possibilidade de o utilizador interagir com a informação, bem como
o constante aumento da velocidade que as transmissões em rede adquirem actualmente (LÉVY, 1996: 35). São estas as principais características que parecem conduzir a um novo e abrangente processo
de desterritorialização. A Internet criou assim um espaço alternativo
de comunicação que se apresenta como uma lugar desterritorializante, no sentido em que permite um acesso ilimitado à informação,
propiciando simultaneamente uma interacção social para além das
fronteiras físicas. Qualquer utilizador da Internet navega num espaço informacional inﬁnito, vivenciando um processo desterritorializado
sem sair do seu espaço físico.
A revolução tecnológica para Giddens, conduziu a uma universalização e liberalização do conceito de tempo e espaço, enquanto pré-requisitos para uma globalização na era pós-moderna. Esta dimensão globalizadora parece ter “esticado” a relação entre o conceito
de distância e proximidade nas formas de media (GIDDENS, 1990:
63-65). O conceito de globalização defendido por Giddens, refere-se precisamente a uma intensiﬁcação das relações sociais numa escala global, bem como a conexão entre as diferentes regiões do globo. Acontecimentos locais são agora inﬂuenciados por eventos que
ocorrem a milhares de quilómetros de distância e vice-versa, exis-
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tindo uma clara diluição das barreiras entre limites espaço-temporais
(GIDDENS, 2000: 27). As consequências dos nosso actos estão de
tal forma encadeadas, que o que fazemos agora vai ter repercussões
em tempos e espaços distantes, numa rede de interconexões entre as
dimensões global, local e quotidiana. Este conceito de deslocamento
entre tempo e espaço apresenta-se assim, como o elemento central
para a teoria da globalização de Giddens.
No contexto “não-electrónico” da comunicação entre indivíduos,
e em que tal comunicação poderia ser feita através de forma oral,
escrita ou impressa, este processo sofria apenas influências de contextos locais e inter-locais, pois a extensão da comunicação era limitada devido à tecnologia não se encontrar muito avançada. Em
determinados casos, a proximidade era assumida como um pré-requisito para a existência de comunicação. Contrariamente a estas
noções, os meios de comunicação electrónicos, vieram permitir que
contextos locais desenvolvam práticas de comunicação e fluxos de
intercâmbio de informação com contextos geograficamente remotos e temporalmente distantes. Estas práticas e fluxos de trocas no
acto da comunicação, separaram a ideia de tempo-espaço, e os limites que tal relação estabelecia anteriormente. Estas interacções
sociais, apresentam-se agora desincorporadas de contextos espaciais
e temporais, estabelecendo padrões de comunicação e relações que
distorcem e flexibilizam os limites e as barreiras espácio-temporais.

C2.2 FORA DO ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA
A noção de convergência foi utilizada por Jenkins, para descrever
um novo paradigma na sociedade, de modo a perceber o momento
actual que a nossa cultura atravessa. Esta fase de transição em que
vivemos, apresenta-se como uma fase de reconfiguração de paradigmas. Contrariamente à ideia de um cenário apocalíptico, em que o
surgimento de um media profetizava o fim de outro, este novo “pa-
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radigma da revolução digital”, apresenta-se como sendo um «paradigma de convergência, presumindo que novos e antigos media irão
interagir de forma cada vez mais complexa» (JENKINS, 2008: 31).

Convergência
Media

«Convergence: A word that describes technological, industrial,
cultural and social changes in the ways media circulates within
our culture. Some common ideas referenced by the term include
ﬂow content across multiple media platforms, the cooperation
between media industries, the search for new structures (…) between old and new media, and the migratory behavior of media
audiences (…) Convergence is understood here as an ongoing
process or series of intersections between diﬀerent media systems, not a ﬁxed relationship.» (Idem: 282)
O conceito de convergência apresenta-se assim como um dos termos mais utilizados quando nos referimos à explosão de novos media, no contexto da cultura actual. A noção de convergência surge
intrinsecamente ligada à ideia, de que a certo ponto, e de uma forma
gradual, as tecnologias de media se viriam a concentrar numa só,
convergindo num só media. Porém, tal visão não parece ser facilmente
concretizável, assistindo-se a uma proliferação de aparelhos e plataformas, em que a convergência anunciada parece apenas acontecer
relativamente ao conteúdo (Idem: 15).
«The ﬁnal meaning of the idea of convergence is the one used
by Henry Jenkins (…) in which he argues that the convergence
is most importantly occurring not in the labs of technologists
or the boardrooms of corporations but on the minds of the
audience. It is we who are convergent – moving freely across
a range of media platforms making connections between storyworlds where the con-vergent activity has to do with the ways
we make meaning of a fragmented media landscape.» (LISTER
et al, 2009: 202)
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Mais do que uma concentração tecnológica, nas ferramentas, nos
processos e na utilização dos próprios media, a cultura de convergência
defendida por Jenkins representa uma mudança cultural onde os
consumidores são incentivados a procurar novas informações, fazendo conexões entre conteúdos de media dispersos. Este conceito de
convergência refere-se então a um paradigma que pretende representar a mente dos consumidores individuais e que pode ser percebido
nas suas interacções sociais, nas formas de consumo e nas relações
dos utilizadores com a tecnologia contemporânea.
De modo a compreender-mos de que forma a teoria de convergência defendida por Jenkins se relaciona com as alterações nas
formas como produzimos, distribuímos e consumimos informação,
surge então a necessidade de aprofundar a investigação. A teoria
de Jenkins surge apoiada em três eixos, que segundo o próprio se
apresentam como as bases fundamentais para explicar e perceber
o fenómeno da cultura de convergência, sendo eles: convergência
mediática, cultura participativa e inteligência colectiva (JENKINS,
2008: 27). A convergência mediática assume-se como um processo
cultural e não tecnológico, que se deﬁne por um:
«(…) ﬂuxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de
media, à cooperação entre múltiplos mercados mediáticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das experiências
de entretenimento que desejam.» (Idem: 29)
No entanto, no contexto da presente investigação os termos cultura
participativa e inteligência colectiva constituem-se como as duas
contribuições mais relevantes a serem retiradas do paradigma de
uma cultura de convergência, tal como deﬁnida por Jenkins. Estes dois conceitos encontram-se intrinsecamente ligados, pois se o
primeiro designa uma “cultura em que fãs e outros consumidores
são convidados a participar activamente na criação e circulação de
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novos conteúdos”(JENKINS, 2008: 333); inteligência colectiva baseia-se no termo concebido por Lévy, e refere-se «à capacidade que as
comunidades virtuais possuem, ao alavancarem o conhecimento e a
especialização dos seus membros, através da colaboração e discussão
em larga escala» (Idem: 337).

Inteligência
Colectiva

«We should recognize that collective experience is now based
on simultaneous private experiences, distributed across the field
of media culture, knit together by ongoing debate, publicity,
pro-motion and discussion. Publicness today has as much to do
with sites of production and reproduction as it does with any
supposed physical commons (…).» (PRICE, 2002)
A utilização destes dois conceitos por Jenkins, reforçam a sua ideia
de que:

Produção Consumo

«(…) it is clear that new media technologies have profoundly
altered the relations between producers and consumers. Both
culture jammers and fans have gained greater visibility as they
have deployed the web for community building, intellectual exchange, cultural distribution, and media activism. (…) The new
technologies broke down old barriers between media consumption and media production. The old rhetoric of opposition and
cooperation assumed a world where consumers had little direct
power to shape media content and where there were enormous
barriers to entry into the marketplace, whereas the new digital
environment expands their power to archive, annotate, appropriate, and recirculate media products.» (JENKINS, 2002)

No contexto da cultura de convergência não podemos falar então
de consumidores e de produtores de media como actividades separadas, pois “a convergência envolve uma transformação tanto na
forma de produzir, como na forma de consumir os meios de comu-
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nicação» (JENKINS, 2008: 42). Tal como Lévy havia já antecipado
ao referir que:
«The established diﬀerences between author and reader, performer and spectator, creator and interpreter become blurred
and give way to a reading writing continuum that extends from
the designers of the technology and networks to the ﬁnal recipient, each one con-tributing to the activity of the other – the
disappearence of the sig-nature.» (LÉVY, 1997: 366)
A informação circula agora de forma intensiva pelos diversos canais,
pelos sistemas de media, e este ﬂuxo deve-se à participação activa e
em comunidade dos antigos consumidores. Ao deixarem de se assumir como perso-nagens «passivos, previsíveis, submissos, silenciosos
e invisíveis» (JENKINS, 2008: 45), essa alteração de mentalidade
provocou também uma alteração «na forma como os consumidores
de media se relacionam entre si, a textos media, a aos produtores de
media» (Idem, 2002).
Tal como referido anteriormente, a noção de convergência não implica necessariamente um processo que procura a mudança tecnológica, mas sim uma característica no comportamento da audiência
– é ela que converge. Processo este que «faz novas exigências aos
consumidores, dependendo da participação activa da comunidade
do conhecimento» (Idem, 2008: 47).
Podemos então perceber de que forma o termo convergência é utilizado no contexto da cultura digital. Sendo utilizado para descrever
de que maneira as antigas formas de media e os seus processos são
reunidos e combinados através das tecnologias digitais. Este acto poderá ser veriﬁcado tanto ao nível da produção como da distribuição
de conteúdos. Ao nível da distribuição, essa convergência é veriﬁcada através do sistema de produção de jornais, música, ou mesmo televisão, campos de actividade que anteriormente possuíam bases de
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produção física bastante diferenciadas. Agora todos estes meios, poderão ser substancialmente produzidos, utilizando um computador
ligado a uma rede multimedia. Num segundo momento, a nível da
distribuição, verifica-se que redes anteriormente individualizadas de
distribuição se encontram agora absorvidas por um único processo.
As redes online permitem distribuir música, noticias e entretenimento, podendo ser acedidas através da Internet. Tal mudança havia já
sido prevista há mais de uma década atrás por Chaffee e Metzger no
seu ensaio “The End of Mass Communication?”, ao referirem que:
«The Internet serves as the best example and, through digital
con-vergence, will form the backbone of most future mediated
com-munication. The Internet was designed to be decentralized, mea-ning that control is distributed to all users who have
relatively equal opportunity to contribute content.» (CHAFFEE
e METZGER, 2001: 369)
O conceito de convergência defendido por Jenkins surge, assim,
intimamente ligado à network enquanto fenómeno que «promove a
construção de comunidades ‘inteligentes’, nas quais o nosso potencial social e cognitivo pode ser mutuamente desenvolvido e aumentado» (LÉVY, 1997: 17).

C2.3 VISIBILIDADE

«Visibility has become such an essential value for understanding public space in the last century that the media have on the
whole assumed a political role with inevitable social ramifications. The origin of this trend is to be located in the prestige
attained by mass-media broadcasting in constructing a collective
imaginary capable of transforming the sector into a territory for
convergence between endless public attention on the one hand,
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and a handful of private powers on the other.» (CANNETI e
DE PAULA, 2008: 58)
No contexto dos media digitais o conceito de visibilidade torna-se
uma característica fulcral, quando falamos sobre o acto de produção
e distribuição de informação. Este conceito compreende a ideia de
projecção na sociedade, de tornar acessível, e logo “visível” aos
utilizadores as ideias que produzo, os comentários que faço, e toda
e qualquer acção que exerço na esfera pública do digital. Neste
contexto, podemos então compreender o acto de distribuição como
estando intimamente associado com a ideia de visibilidade, enquanto
habilidade de “chegar”; como a tão aguardada conquista do olhar.
Esta capacidade de conquista da atenção, de cativar o interesse do
espectador constitui-se apenas como a última fase num processo de
comunicação da informação que inclui as fases de «produção, distribuição e disseminação como uma sequência lógica, que se desenrola
como um jogo» (BORNAETXEA, 2006).
No seu artigo “What Are We Doing Here?”, Eraso reﬂecte sobre as mudanças que a indústria impressa tem passado desde a
década de 1980, enquanto vai estabelecendo paralelismos com
os novos media que foram surgindo entretanto. Ao referir-se às
diferenças na produção e distribuição de conhecimentos, discorrendo sobre temáticas como a importância das redes enquanto
sistemas de distribuição.

Produção

Distribuição

«This is the keyword of this journey – visibility. We all know
that the Internet is an immense space in which diﬀerent types
of interests concentrate and coexist. And it is here that we can
deﬁne publishing work and establish the dynamics of visibility. While it is true that the Internet lowers production costs
(though not by much), it also reduces social visibility, and it is
therefore necessary to place greater stress on distribution. This
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has also been one of the problems faced by the print edition.
The important thing is to intensify the eﬀectiveness of distribution.» (ERASO, 2006: 56)
Visibilidade tanto no contexto do impresso, como do digital oferece-se como um conceito basilar enquanto acto de estabelecimento de
uma ligação ao leitor como acto de “chegada” ao receptor. A noção
de visibilidade surge como um conceito intrinsecamente ligado às
três fases do ciclo acima enunciado, nomeadamente aos conceitos de
distribuição e de disseminação. Mais do que uma circulação da informação, ou de uma distribuição do que é produzido, o acto de disseminação compreende um momento de “enraizamento” da informação no receptor. É o acto de disseminação da informação, numa
associação próxima com a capacidade de atenção do receptor, «que
se torna possível tomar o passo em frente, levando à formulação de
opiniões e de avaliações, em suma, ao debate» (BORNAETXEA,
2006). Enquanto último passo na sequência acima referida, podemos
então entender o acto de disseminação como potenciador do alcance
da mensagem; como ferramenta que lhe confere visibilidade.

Disseminação

«Dissemination might thus be said to correspond to the higher
state of this sequence, since it means gaining access to certain
channels, frequencies, circuits, tracks and programmes, but it also
means using them to make the contents of the project progress
beyond the minds that shaped it. Being disseminated or issued
means “arriving” with a message (if indeed there was ever anything to be said). This means successfully culminating a process
which sought to bridge the complexity that has built up in the old
“transmitter-receiver” arrangement.» (BORNAETXEA, 2006)
O entendimento do acto de disseminação neste ciclo de comunicação, pressupõe a existência de uma plataforma de distribuição, de
uma rede, que tanto se poderá apresentar sobre uma forma ana-
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lógica ou digital; entre o papel ou a Internet como meio dessa
comunicação. A Internet apresenta-se actualmente como um meio
privilegiado, potenciador de uma visibilidade e disseminação sem
precedentes, quando comparado a qualquer outro meio. Enquanto
espaço potenciador desse alargamento no conceito de esfera pública,
o advento da Internet aumentou a curiosidade e esperança de uma
divulgação e distribuição em grande escala. Muitos agentes de produção cultural, dos mais variados campos e áreas de especialidade,
foram motivados pela perspectiva de trabalhar num espaço com tais
características. No contexto do digital, produtores culturais possuem
uma maior autonomia, bem como um elevado grau de gestão própria, encarando a Internet precisamente como um meio de comunicação, produção e disseminação, que oferece a possibilidade de criar
uma nova (e alargada) esfera pública:

Digital
Impresso

«One could say that the most obvious diﬀerence between the
analogical and the digital phase lies in the fact that analogue
artists were looking for a medium of dissemination that would
enable them to disseminate their work, whereas digital activists
or artists are in charge of producing, publicising and distributing
their work.» (ERASO, 2006: 53)
Eraso refere-se mais uma vez ao contexto do edição impressa de
conteúdos para referir a diferença de abordagens entre o impresso
e o digital, enquanto providenciador dessa visibilidade. No contexto
do digital, e mais especiﬁcamente da Internet, o produtor de cultura (quer seja artista, designer, escritor, etc.) encontra-se como
único responsável pela produção, publicação, distribuição e disseminação do seu trabalho. É ele que tem nas mãos todos os processos
e ferramentas que lhe permitem dar visibilidade ao seu trabalho. A
Internet concentra todas as fases num só meio, apresentando-se simultaneamente como «meio de produção, publicação, distribuição,
promoção, diálogo, consumo e crítica» (SHULGIN, 1999). Enquan-
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to elemento agregador de todas as fases de produção de pensamento, surge novamente a ideia de network como conceito base à ideia
de visibilidade no contexto do digital.
Rede de
Distribuição

«Here, in the production of thought, the idea of the network has
required a phenomenom capable of unifying production, distribution and dissemination. This is where the “network” comes
in, working in certain situations as an evolved stage of the new
production processes. (…) Even if it is only a question of time
before everything can be distributed and broadcast over the Net,
there is already a new creative anxiety which has arisen precisely
out of this circunstance, and which is forcing cultural producers
to find mixed, upgradable solutions.» (BORNAETXEA, 2006)
Tal como pudemos observar, a ideia de visibilidade adquire diferentes níveis de complexidade e de significado, quando enquadrada no
contexto do digital ou do impresso, como meios de disseminação e
de aquisição da tão aguardada visibilidade de determinado trabalho.
De encontro com a ideia acima referida por Bornaetxea, de que
os produtores de cultura terão de encontrar soluções que se equilibrem entre ambos os meios, criando talvez modelos híbridos que
suportem essa disseminação de conteúdos, surge também uma ideia
semelhante de David:
«If we can manage to set up a type of communication to articulate visibility and publications and which allows information to
be circulated, even if it involves much more detailed, almost
hand-made, work, it will be possible – and certainly much more
interesting. And if it isn’t, I think again, that we have to look
at the theme of production and productions and the different
scales.» (DAVID apud ERASO, 2003)
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O termo visibilidade como um conceito que existe entre as diferentes escalas na distribuição de conteúdos tanto a nível do digital, como
do impresso, como meios de comunicação. A criação de sistemas
híbridos de distribuição e disseminação de conteúdos apresenta-se
assim como uma das possibilidades a serem desenvolvidas no futuro
como forma de encontrar um balanço entre ambos os campos. Estes
sistemas híbridos, bem como o conceito de visibilidade dos conteúdos a eles associados, assumem-se como uma das principais condicionantes na escolhas dos casos de estudo posteriormente analisados.

C2.4 REPETIBILIDADE
O conceito de repetibilidade surge como uma das mais importantes
características do meio impresso em geral, e da imprensa tradicional
em particular. Ler um livro ou uma revista signiﬁca fazer parte de
uma comu-nidade de indivíduos que lêem o mesmo conteúdo e no
mesmo formato, partilhando a mesma referência. McLuhan refere
que foi o «meio impresso que deu ao homem o conceito de uma
repetição indeﬁnida, tão necessária ao conceito matemático de inﬁnito» (MCLUHAN, 1964: 116). Este processo que permite a cópia
e a reprodução da informação, assegura a repetição e a reprodução
quer de conteúdo físico, quer das ideias nele contido, mostra-se
como uma possibilidade inerente ao meio impresso. No contexto
dos meios digitais, esta característica vê agora o seu campo de acção
ser potencialmente ampliﬁcado.
«Repeatibility is the core of the mechanic principle that has
dominated our world; especially since the Guttenberg technology. The message of the print and of typography is primarily
that of repeatibility.» (MCLUHAN, 1964: 160)
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Repetição

Cópia

O acto de reprodução surge como uma característica inerente à
publicação e distribuição de conteúdos. Numa primeira instância, e
tal como referido por McLuhan, no domínio da publicação impressa
essa ideia de reprodutibilidade como um mecanismo dominante. A
reprodução da informação enquanto acto mecânico que permite a
reprodução e a disseminação em grande escala, e para uma público cada vez mais alargado, tem o seu apogeu na era do digital, no
contexto da Internet. Teoricamente, um ﬁcheiro digital representa
a essência dessa característica de repetibilidade, visto poder ser copiado ad inﬁnitum, de uma máquina para outra, sem qualquer limite
relativamente às cópias resultantes de um documento. Na prática
porém, a tecnologia desempenha um papel preponderante na for-matação dos ﬁcheiros digitais:
«(…) the slightest change in the ﬁle’s content, or even in the
technical protocol or features of the machine on which it is
being rendered (for example, automatic adjustments or replacements of fonts, margins and colours) are enough to undermine
the document’s consistency and suddenly turn it into a quite
diﬀerent object.» (LUDOVICO, 2012: 67)
No contexto do digital, repetibilidade signiﬁca assim o armazenamento de cópias de elevada qualidade que se apresentam facilmente
acessíveis e editáveis. Por qualidade entendemos conteúdo replicado, duplicado que é em todos os seus elementos indistinguível
do ﬁcheiro original. No contexto do digital cópia e original, são
conceitos que se encontram altamente ramiﬁcados e interligados,
impossíveis de discernir e de se limitarem. Gitelman refere-se deste
modo a esta característica aplicada ao contexto do digital:
«(…) enables the creation of libraries of multi-media “texts” and
the extension of a non-linear, non-text, world-view. Ephemeral
in McLuhan’s time, what we now call multi-media is stored
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on the DVDs, CDs, hard drives, flash disks and other writable media and are often accessible through the internet. This
is the equivalent to the difference between oral and written
traditions. The content may be the same, but changing the medium changes the structure of the experience of that content.»
(GITELMAN, 2004: 12)
Poder-se-á considerar que a maior contribuição na alteração da noção de repetibilidade aplicada ao contexto digital, dá-se precisamente com a introdução de um novo formato de documento: o PDF. O
Portable Document Format (PDF), apresenta-se como um formato
de arquivo da informação que serve para representar documentos de
maneira independente do programa, aplicativo ou sistema operacional usado para criá-lo. Devido a essa característica de independência, mostra-se como um formato portátil que facilita a partilha de
documentos, bem como a sua cópia e distribuição. Assume-se como
um formato potenciador de uma distribuição infinita da informação
e dos conteúdos, através da fácil repetição e multiplicação dos seus
ficheiros. Este conceito de infinidade foi apenas uma das muitas características que o contexto digital vem potenciar, comparativamente à distribuição da informação no contexto impresso. No entanto,
McLuhan afirma que:
«This concept of infinity was not imposed upon us by logic. It
was a gift of Gutenberg. So, also, later on, was the industrial
assembly line. The power to translate knowledge into mechanical production by the breaking up of any process into fragmented aspects to be placed in a lineal sequence of movable,
yet uniform, parts was the formal essence of printing press. This
amazing technique of spatial analysis duplicating itself at once,
by a kind of echo, invaded the world of number and touch.»
(MCLUHAN, 1964: 116)
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A produção da informação, bem como a sua distribuição através
de processos mecânicos que permitem e potenciam o acto de reprodução e repetibilidade nos seus formatos, não é exclusivo do
digital. Na realidade, e tal como McLuhan refere, é um processo
que surgido com a criação da imprensa por Gutenberg, tem vindo
a ser potenciado, ganhando novas dimensões e expandido as suas
potencialidades, a cada nova tecnologia.

C2.5 RESSONÂNCIA
«Resonance refers to the capacity of an entity to be aﬀected by
other entities in its environment or the issue of whether or not
an entity is open to other entities in its environment and, if open
to its environment, how it is open to its environment.» (BRYANT, 2010)
O tema da ressonância tem sido desenvolvido em profundidade por
Bryant, que se apresenta actualmente como uma das maiores autoridades no tema. Na opinião do ﬁlósofo, o termo ressonância é entendido como uma forma de casualidade, enquanto uma «ampliﬁcação
mútua de dois discursos» (BRYANT, 2007). Este conceito poderá
ser aplicado em vários campos, mas o estudo de Bryant foca-se no
contexto dos sistemas de comunicação, sendo um conceito que se
encontra também subjacente no campo das teorias de sistemas. Neste contexto:

Sistemas de
Comunicação

«Resonance refers to the capacity of one system to be perturbed
or irritated by another system. (…) The question of how to produce resonance is, in its turn, the question of how to produce
or generate common places. (…) The formation of a common
place does not steer or control other systems, but creates a space
in which one object takes on the capacity to perturb another.
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In other words, common places are sites where structural coupling among distinct objects takes place. Structural coupling
refers to a repetitive relation where one system or object begins
to draw on another for perturbation.» (BRYANT, 2011)
Será interessante reter de que forma estes conceitos explicados por
Bryant se aplicam à comunicação, constituindo-se como tema de interesse para esta investigação. Tal como o próprio refere, enquanto
resultado desses processos de “acoplamento estrutural” os objectos evoluem e desenvolvem-se de forma imprevisível num processo
criativo. Além disso, os tais acoplamentos são tornados possíveis
através da formação de lugares comuns que podem apresentar uma
variedade de formas possíveis, podendo ser unilaterais ou bilaterais.
Tomando o caso dos mass media, esse acoplamento, tal como o acto
de ressonância, apresentava-se num sentido unilateral:
«The media disseminated and we consumed. Consequently, the
media could perturb the public, but the public had very little
ability to perturb the media. (…) this began to change with the
formation of the internet that eventually led to the formation
of citizen media that could begin contesting corporate media
(…) Media has increasingly become bilateral in its structural
coupling. As a consequence, what we get are the formation of
new common places that also allows for the formation of new
collectives.» (BRYANT, 2011)
Mais uma vez, a Internet aﬁrma-se como um meio que veio alterar
por completo a forma como comunicamos, modiﬁcando sistemas
e modelos de comunicação, apresentando uma bilateralidade na distribuição e disseminação da informação que não existia até então.
Esta transﬁguração dos modelos e sistemas no ambiente digital, bem
como uma constante mutação tecnológica, afecta de diversas formas
a natureza do próprio acto de publicação enquanto distribuição da
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informação. Segundo Murphie (2008: 109) refere no artigo “Ghosted Publics”, «o acto de publicar já não se constitui apenas enquanto
existência de leitores, mas sim de ressonância» e acrescenta que:

Publicação

«Only lazy, old media add up to the numbers of individuals who
look at what they publish, and leave their audience research at
that. More astute contemporary publishing focuses on resonance
and the shifting of forces within unacknowledge collectives and
technical networks. The blogger Larval Subjects advises to think
‘about rain drops in a pond’, as “the waves these drops produce
converge and diverge with one another producing additional
patterns.» (MURPHIE, 2008: 108)
A ideia de ressonância aplicada ao ambiente digital parece ir de encontro a um paradigma, em que o impacto de determinada ‘publicação’ não é medida directamente pela quantidade de leitores que acede de forma directa ao conteúdo, mas sim pela criação de padrões de
circulação secundários. Esse conteúdo acaba por chegar através de
forma indirecta a vários destinatários, mediada por terceiros, ou por
outros circuitos de distribuição. Tal conceito de ressonância, é entendido enquanto fenómeno que se faz sentir não por efeito directo,
mas sim através de elementos exteriores à comunicação:
«Now think of a sound. We never hear sound as such: we only
ever hear sounds as mediated through a material of some kind
or other. Heidegger puts it beautifully when he says that we
never hear the wind in itself, only the wind in the door, the
wind in the trees.» (MORTON, 2009)
Esta ideia de propagação inerente ao fenómeno de ressonância no
digital, poderá ser facilmente identificado sob a forma de conteúdos
virais no contexto da Internet. Enquanto sistema de distribuição associado ao que Murphie reconhece como uma “horizontal life of the
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mind”, que apresenta «a liberdade de expressão como algo importante, mas não o suﬁciente. A livre expressão inclui agora o acesso
a redes complexas de ressonância» (MURPHIE, 2008: 110). A ressonância apresenta-se assim no fenómeno das redes digitais, e no
contexto da própria Internet, como uma organização entre centros(11)
,i.e, entre determinados subgrupos. Ao referir-se ao fenómeno de
conteúdos virais ou ‘memes virais’ que ocorrem no ambiente da Internet, Anderson menciona que este tipo de fenómeno pretende demonstrar a clara existência de grupos sociais ou subculturas presentes
no espaço do virtual. Ao demonstrar que «a minha tribo não é necessariamente a tua tribo, mesmo que trabalhemos juntos, joguemos
juntos e vivamos no mesmo mundo» (ANDERSON, 2006: 183).

Propagação

A ressonância enquanto conceito aplicado ao ambiente digital, encontra-se ligado a uma noção de amplitude. O acto de ressonância
como ideia de uma onda que se vai alastrando, alargando consigo o
seu campo de acção. Ou entendida como um vírus:
«The idea of the virus as a way of understanding online media
transmission networks has been around since the mid-1990s.
The biological reality of the virus as organism was ﬁrst used as
a metaphor to describe the behavior of computer programs that
would spread themselves through computer systems, fuﬁlling
the criteria set by epidemiologists for viral contamination that
the virus should always infect more than one subject, creating
the epidemic growth curve. From the computer virus that, once
created, had an autonomous life it was a short step for consumers to become the agents (…).» (LISTER et al., 2009: 200)
Enquanto conceito fortemente ligado à teoria de sistemas, a ressonância assume-se assim como o acto de propagação da informação.
No actual momento de abundância de meios de comunicação e de
informação, o papel anteriormente atribuído aos tradicionais ﬁltros
de informação dos mass media foi agora atribuído a nós, consumido-
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(11) A ideia de ressonância é também explorada por Deleuze no livro “Thousand Plateaus”, como “uma interacção entre o actual e o virtual”. «There are no longer n eyes in
the sky, or in becomings-animal and -vegetable, but a central computing eye scanning all
of the radii. The central State is constituted not by the abolition of circular segmentarity
but by a concentricity of distinct circles, or the organization of a resonance among centers
» (p.233).
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res. Essa recomendação é feita a um nível pessoal, e em rede através
de padrões de (re)distribuição e (re)publicação da informação, que
permitem atingir as mais variadas plataformas. Através da partilha, do
link, do tweet e do retweet, os conteúdos vão-se alastrando, distribuindo-se de forma viral do Facebook ao Twitter, do Tumblr ao blog.

O deslocamento do espaço e do tempo, a noção de convergência, visibilidade, repetibilidade e ressonância apresentam-se como
algumas das características e fenómenos que no contexto do digital sofreram alterações no seu contexto e entendimento. Poderiam
ter sido escolhidos e mencionados muitos outros fenómenos e características, no entanto, no decorrer da investigação estes cinco
depois de devidamente apresentados e explanados, apresentam-se
relevantes para a escolha dos casos de estudo que irão ser apresentados. Tais características irão ser devidamente referenciadas nos casos de estudo escolhidos, ao apresentarem-se como fenómenos que
influenciam fortemente a forma como a distribuição da informação
se processa actualmente. O deslocamento do tempo-espaço, con-vergência, visibilidade, repetibilidade e ressonância, apresentam-se
como características orientadoras na escolha e análise dos casos de
estudo a serem seguidamente apresentados.
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C3. CASOS DE ESTUDO
Após a vertente histórica que até agora guiou esta investigação, o
presente momento aﬁgura-se enquanto espaço onde serão apresentados e analisados os casos de estudo que a suportam. Tal como referido no capítulo anterior, tais projectos serão analisados à luz dos
cinco conceitos inerentes à distribuição de informação no contexto
do digital. Ambos os casos assumem uma vertente de crítica aos
próprios meios e ao acto de distribuição em si.

C3.1 “BULLETINS OF THE SERVING LIBRARY”

Arquivo

Biblioteca

Publicação Híbrida

O caso “BSL” constitui-se como uma publicação semestral concebida e editada pela “The Serving Library”, instituição criada por
Dexter Sinister (Stuart Bailey e David Reinfurt) e Angie Keefer.
Fundamentada na concepção de um arquivo construído cooperativamente, que é agregado através do acto de publicação; “The
Serving Library” pretende manifestar e modelar uma cultura de publicação, enraizada nas áreas da arte e do design. O espaço “The
Serving Library” é um exemplo de resposta prática às mudanças
circunstanciais na forma de produção, distribuição e partilha de informação de conteúdos. Consiste em três partes diferenciadas, «1.
um ambicioso website público (http://www.servinglibrary.org/); 2.
um pequeno espaço físico de uma biblioteca; 3. um programa de
publicação que funciona tanto através do website (1.) como através
do espaço (2.).»(12)
“The Bulletins of the Serving Library” apresenta-se como um híbrido entre publicação electrónica e impressa. Num primeiro momento, e durante um período de seis meses, os boletins que compõem a
publicação vão sendo gradualmente acrescentados em formato PDF,
encontrando-se disponíveis gratuitamente para download no website.
Os boletins são depois recolhidos, impressos e encadernados, for-

197
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the website (#1) and through the space (#2)”. Disponível em http://www.servinglibrary.org/
words.html?id=96
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mando um volume ‘físico’ de regularidade semestral, pronto a ser
distribuído em edições de 1500 exemplares. Uma cópia desse volume é depois catalogada e integrada no espaço físico da biblioteca.
Este projecto representa um esforço de proactividade ao enunciar
um conjunto de condições que procuram responder à urgência da
publicação e distribuição contemporânea. O projecto “The Serving
Library” procura solidiﬁcar tanto o nível prático e conceptual, no
pressuposto de uma alteração do paradigma da distribuição de conteúdos no ambiente online. Como modelo de distribuição base do
projecto, surge o conceito de “The Distributing Library”, cunhado
pelo duo Dexter Sinister em 2006, ao proporem um novo modelo
de biblioteca através do website “The Serving Library”:

Modelo de
Distribuição

«In place of the Archive Library or Circulating Library, we oﬀer
the Distributing Library. A collection of PDFs are freely downloable from this website, in unlimited quantities, no library card
required. Instead of 50,000 books, 1 copy each, sealed in an archive, or 15,000 books, a few copies each, constantly circulating,
the Distributing Library oﬀers (…) unlimited copies, all available
free to be downloaded, digested, dispersed.» (SINISTER, 2006)
Se historicamente a biblioteca se apresenta como um espaço físico
para a troca colectiva de livros, a verdade é que na última década um
novo modelo de distribuição começou a materializar-se no digital,
apresentando-se como reﬂexo da cultura de network em que vivemos
actualmente. O rápido crescimento e desenvolvimento de meios de
distribuição digital, bem como as constantes alterações na noção de
esfera pública, fazem com que actualmente a biblioteca, enquanto instituição, questione a sua identidade. A Internet ao assumir-se como lugar privilegiado para a livre troca de informação, bem
como espaço que promete o livre acesso ao conhecimento público,
apresenta-se como principal causadora desse questionamento. Ao
entendermos a Internet enquanto a “maior biblioteca do mundo”,
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atitude essa que os Dexter Sinister parecem defender; “The Distributing Library” apresenta-se simultaneamente como o seu modelo,
e sistema de distribuição da informação. A Internet toma para si a
função de espaço público para o armazenamento e transmissão da
informação, funcionando enquanto potencial arquivo em massa.
Biblioteca Digital

Arquivo
em Massa

«The notion of a mass archive is relatively new, and a notion
which is probably philosophically opposed to the traditional understanding of what an archive is and how it functions, but it
may be that, (…) the Internet approximates such a structure, or
can at least be seen as a working model. With more and more
media readily available through this unruly archive, the task becomes one of packaging, producing, reframing, and distributing;
(…) Anything on the internet is a fragment, provisional, pointing elsewhere. Nothing is ﬁnished.» (PRICE, 2002)
A noção de arquivo em massa que Price refere, apresenta no contexto da Internet os websites como repositórios da informação online.
Os conteúdos apresentam-se disponíveis para serem descarregados
e livremente distribuídos em quantidades inﬁndáveis, devido à fácil
reprodução e ao carácter de reprodutibilidade dos formatos de ﬁcheiros digitais.

Repositório
Digital

The Rosetta Project (http://rosettaproject.org/), The Gutenberg
Project (http://www.gutenberg.org/) ou The Internet Archive
(http://archive.org/), apresentam-se como exemplos de tais repositórios, de conteúdos que vão para além de documentos textuais e livros, podendo em alguns casos apresentar documentos audio e vídeo
disponíveis para serem descarregados. Porém, o website do projecto
“The Serving Library”, apresenta-se como muito mais do que um
simples repositório de conteúdos textuais online. Através da publicação dos seus boletins, este projecto apresenta-se como um fenómeno híbrido, que se posiciona simultaneamente como um espaço de
convergência entre a noção de biblioteca tradicional e da Internet.
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Enquanto caso de estudo, “The Bulletins of the Serving Library”
constitui-se como uma crítica aos circuitos de distribuição e disseminação, através dos quais é feita a própria distribuição dos boletins.
Ao apresentar exactamente os mesmos conteúdos em ambos os formatos, existe uma aproximação com a ideia difundida por Ludovico
de que “o impresso se está a tornar a quintessência da Web”, o que
parece suportar toda a atitude crítica que parte da publicação dos
boletins. O papel e o pixel apresentam-se não como forças concorrentes, mas sim complementares:

Impresso + Web

Papel + Pixel

«The role of the printed page has radically mutated, from being
a prevalent medium itself to a complementary medium, often
used as a static repository of electronic content. The printed
page has become precious.» (LUDOVICO, 2006: 18)
A distribuição em ambos os formatos (impresso e digital) representa uma subversão à noção tradicional de fascículos coleccionáveis,
enquanto modelo de distribuição já caído em desuso no formato impresso, recuperado agora no contexto do digital. O facto de
numa primeira fase os documentos serem apresentados numa lógica
fascicular no website, subverte o entendimento generalizado da Web
como meio, onde o consumo da informação é feito de modo rápido
e quase desenfreado por parte dos utilizadores. O website enquanto
repositório digital, estrutura, produz e distribui conhecimento de
uma forma similar dos seus predecessores analógicos.
Implícito ao projecto encontra-se também uma subversão da noção
de arquivo e de publicação, reforçado pelo acto de construção da
biblioteca através do corpo ‘físico’ da publicação. Numa rede electrónica como a Internet, estas duas actividades antes situadas em
extremos opostos de um loop contínuo, ocorrem agora de forma
simultânea e indistinguível. Essa posição crítica relativamente a estes
dois campos é referida pelos próprios membros da “Serving Library” ao reconhecerem que:
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Publicação

Convergência

«Publishing and archiving have traditionally existed at opposite
ends of the trajectory of knowledge production, but here, in
accord with the cheap and easy distribution aﬀorded by an electronic network, they coalesce into a single process. In this way
‘The Serving Library’ diagrams a reversible, looping principle:
it is an archive that publishes and a publisher that archives (…).»
(SINISTER, 2011)
O volume impresso constitui-se como a arquivação dos boletins, que
se materializa apenas através do corpo ‘físico’ da publicação. Apesar
de os documentos constituintes da publicação ainda se encontrarem
(de forma individual) disponíveis no website, a única formalização
onde eles possuem uma vinculação entre si acontece apenas sob
a forma do documento impresso. Em última análise, a publicação
“The Bulletins of the Serving Library” apresenta-se como o derradeiro arquivo de todo o processo; lugar onde todos os documentos ganham signiﬁcado entre si, numa uniﬁcação material. Todo o
processo de criação, publicação e distribuição dos boletins, contém
subjacente uma ideia de subversão das propriedades do impresso e
do digital enquanto ‘espaço’ de arquivo e transmissão de informação. Porém, e tal como referido anteriormente, uma das características de maior relevância deste caso de estudo, prende-se com o seu
carácter híbrido/convergente. “The Bulletins of the Serving Library” apresenta-se como um projecto que comporta simultaneamente
um espaço físico (livro) e um espaço digital (website), assumindo-se
como um híbrido entre biblioteca e repositório, situado num território entre o impresso e o digital. O modo de produção dos próprios
boletins apresenta-se como território de convergência entre a distribuição impressa e digital, ao utilizar fenómenos como a produção de
conteúdos “just in time” e explorando sistemas “on-demand” e as suas
redes de distribuição. Porém, é no PDF enquanto formato pronto a
ser descarregado do site que se concentram as questões de ressonância, repetibilidade e visibilidade referidas anteriormente.
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O formato PDF é utilizado como o corpus do conteúdo, em que a
informação nele contida se apresenta como uma layer separada do
seu formato(13). Assumindo assim a sua função como formato que
permite o download de múltiplas cópias, e a consequente distribuição, alteração e propagação dos conteúdos contidos nos boletins.
Pois tal como Lessig refere:
«In the digital age, every single thing we do with creative work
on a digital network produces a copy, so that the act of reading
on a digital network produces a copy. The act of sharing my
book with my mother produces a copy. Any of these activities
which in real space don’t produce a copy, in cyberspace produce
a copy.» (LESSIG apud GIAMPIETRO e REINFURT, 2008: 5)
Em “The Bulletins of the Serving Library”, o formato PDF é utilizado enquanto elemento que confere visibilidade ao projecto pois,
ao permitir a sua livre e gratuita descarga, cogita a possibilidade
de chegar a uma audiência alargada. Porém, é através da publicação impressa dos boletins que a informação chega às mãos do
leitor ideal. Se o leitor toma conhecimento do projecto através do
website/meio digital, a sua relação com o objecto é efectivada ao
adquirir a versão impressa dos boletins. A publicação impressa dos
boletins, enquanto receptáculo dos conteúdos previamente contidos
no website, apresenta-se como um meio de valor acrescentado: para
a informação chegar até si o leitor terá de pagar. É a componente
de negócio subjacente ao projecto, vertente essa que poderá ser
interessante incorporar no modelo de distribuição a conceber para
a produção de artefactos do laboratório Frequently Asked Questions.
Servindo também para demonstrar que a distribuição da informação
é afectada por questões ideológicas ao prescindir da componente
monetária versus disseminação das ideias.
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C3.2 “TRIPLE CANOPY”

Colaborativo
Multidisciplinar

FAQ

Publicação e
Distribuição
Online

“Triple Canopy” é simultaneamente o nome de um colectivo formado, em 2007, e o nome da revista online publicada por esse colectivo, desde 2008. O “TC” foi criado com o objectivo de publicar
uma revista online, caracterizando-se por não possuir uma hierarquia
definida. De carácter informal, os membros encontram-se geograficamente dispersos por Nova Iorque, Los Angeles e Berlin e é composto por escritores, artistas, designers e programadores.
Enquanto revista online, “Triple Canopy” é simultaneamente espaço
de trabalho e plataforma para a prática de actividades editoriais e
curatoriais, estabelecendo colaborações com escritores, artistas e investigadores, numa atitude muito similar à actividade desenvolvida
pelo laboratório Frequently Asked Questions. “Abrandar a Internet”(14)
apresenta-se como o mote da revista online, facilitando e desenvolvendo projectos que utilizem as características especificas da Internet como fórum público e como um meio de distribuição. Meio
esse que possui as suas próprias práticas evolutivas na leitura, escrita
e modos de interacção com o utilizador. O website (http://canopycanopycanopy.com), enquanto publicação online, toma a Internet
como modelo de distribuição, numa aproximação muito consciente
dos modelos de distribuição da informação. Essa tentativa de criar
um ambiente digital que crie uma experiência de leitura mais coerente e rica, existiu desde logo na criação e concepção do interface
do site, bem como nas escolhas tomadas pelo colectivo:
«Someone suggested we circulate PDFs – the printable document formats. Maybe our medium could be paper after all?
But no, hat skirted the issue: A magazine that could be read,
really read, online. (…) The kinds of engagement we take for
granted everywhere but the Internet, though we know we
shouldn’t. A venue marshaling the strengths of the medium
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with which we came of age, as well as those of the world beyond its borders.»(15)
É no primeiro número da revista, num texto simplesmente assinado
“Os editores”, que é feita a introdução ao projecto, bem como os
motivos que levaram à criação de uma revista online. O principal objectivo da revista é reproduzir toda a absorvência que caracteriza a
experiência de leitura no meio impresso, enquanto simultaneamente
incorporam e aproveitam as potencialidades que a Web oferece em
termos de interactividade e multimédia. Pretendem atingir um equilíbrio entre estes dois campos, de forma a que todos esses diversos
elementos reforcem o interesse do leitor, em vez de o dispersarem.
Tal como os editores referem nesse mesmo texto: «we assumed a
contradictory stance: embrace the era’s technology, but hold it at
arm’s lenght.»
O website constitui-se como uma síntese entre uma revista impressa
e um Hypercard (precursor dos actuais Web browsers). Foi criado um
interface próprio, no qual se assiste à deslocação dos artigos num
movimento horizontal, em contraste à deslocação vertical em scroll,
como característica primordial da Internet. A plataforma apresenta-se como um misto de novidade e de familiaridade, simultaneamente uma “anomalia” no panorama do web design e uma reminiscência
à própria publicação impressa. Se numa primeira edição todos os
conteúdos foram publicados de uma só vez, nas edições subsequentes, e numa tentativa de abrandar o ritmo de consumo da Internet,
o conteúdo foi-se revelando faseadamente. A revista edita seis números por ano, sendo que o conteúdo vai sendo gradualmente adicionado duas a três vezes por semana, durante um mês, de modo a
providenciar updates regular aos leitores. Esta atitude, similar à lógica de publicação dos boletins do caso de estudo anteriormente apresentado, pretende reforçar uma lógica de “desfrutamento” gradual
da informação, num paralelismo com o consumo do meio impresso.
Esta tentativa de abrandamento do ritmo de consumo da Internet,
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não se apresenta como uma postura de oposição, mas sim como uma
negociação contínua, numa atitude que Galloway(16) refere como:
«Opposing protocol is like opposing gravity – there is nothing
that says it can’t be done, but such a pursuit is surely misguided and in the end hasn’t hurt gravity much.» (GALLOWAY,
2004: 147)
A revista online “Triple Canopy” parece querer contrariar o actual
paradigma da Internet enquanto espaço de publicação e distribuição da informação em quantidades e de forma desmesurada. Ao
assumir-se como um modelo de distribuição consciente na qualidade
e quantidade dos conteúdos, tenta contrariar a actual tendência em
que os conteúdos são primeiramente publicados e só posteriormente
é feita a sua ﬁltragem(17).

Publicação e
Distribuição
Controlada

«For any magazine, distribution entails obligation (…) To this
day, the pressure on a magazine to maintain a regular schedule
comes from newsstands and subscribers. As a website, our capacity for distribution far exceeds that of any print publication,
especially those oﬀbeat or recondite “little magazines” that, in
sensibility, we con-sider close peers. (…) For a print magazine,
everything occurs in discrete spatial units: it handles content
and design in-house, then brings that material to a press for
production, then contracts out distribution to other agencies,
including the postal service. (…) For online publications, the
sites of distribution and production are continuous.» (CHAMBERLAIN, 2011)
É assim que resumidamente Chamberlain, um dos editores séniores
do colectivo, se refere no artigo “The Binder and the Server” às
principais diferenças e potencialidades do meio impresso e do meio
digital, e de como o projecto faz uso delas. A publicação “Triple
Canopy” ao tomar a Internet como o seu modo de distribuição,
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potencia a sua chegada a um público muito mais alargado do que
as publicações que se situem no mesmo campo ideológico, mas que
recorrem ao meio impresso. “Triple Canopy”, utiliza as valências
da Internet como meio de distribuição que além de reduzir os custos inerentes à produção da publicação, potencia a chegada a um
público mais amplo. Porém, tais facilidades têm como contrapartida
a diﬁculdade na deﬁnição da revista online como um meio sério de
publicação e detentor de características próprias. A deﬁnição da revista online ainda está em aberto:
«You can fairly reliably identify a print magazine on the basis
of a certain material construction and system of distribution.
Employ the same logic to designate an online publication, and
you wind up calling it a website that regularly, or semiregularly,
post new content (…) There’s nothing speciﬁc to the design or
dissemination of an online magazine, but nor is there anything
constraining.» (CHAMBERLAIN, 2011)

Loop

Internet
Sistema de

Chamberlain refere que o facto de não haver tais constrangimentos
associados ao espaço do digital, permite à publicação apresentar-se
como um conteúdo livremente acessível a todos, i.e, de carácter
gratuito. Porém, e tal como no projecto “The Bulettins of the Serving Library”, existe um factor prático de sustentabilidade inerente
aos projectos que não pode deixar de ser referido. Relativamente à
subsistência do projecto a longo prazo, foi sendo desenvolvida uma
forma de encorajar os leitores a contribuírem ﬁnanceiramente para
o seu desenvolvimento, mas que mantivesse os conteúdos online
gratuitos. A solução passou ironicamente pelo criação de “Invalid
Format: An Anthology of Triple Canopy”, uma antologia de artigos
passados e de outro material documentário relacionado com o processo. Tal publicação assume-se simultaneamente como um arquivo
das prolíferas actividades editoriais de “Triple Canopy”, bem como,
uma tradução no meio impresso de projectos originalmente concebidos para outros formatos. Esta publicação de regularidade anual,
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Modelo de
Sustentabilidade

questiona exactamente como poderão ser apresentados no meio impresso trabalhos que foram produzidos para o ecrã, de forma a que
o seu contexto anterior seja relembrado. Repensando as características, formas e funções da interactividade dos trabalhos audiovisuais
de modo a habitarem na página impressa.
Tal como no caso de estudo anterior, o meio impresso constitui-se
como uma estratégia de distribuição complementar ao meio digital.
Não deixa de ser irónico que em ambos os casos «a proposta para o
apoio dos leitores da publicação digital é centrada num objecto impresso. A deﬁnição de uma revista online é simultaneamente aberta
como contraditória» (CHAMBERLAIN, 2011).
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CONCLUSÃO
No início desta investigação foi proposto o estudo e a reﬂexão em
duas vertentes distintas. Se por um lado, apresentava-se como objectivo a contribuição para a criação de um modelo de distribuição
a ser adoptado à produção de conteúdos do laboratório Frequently
Asked Questions. Por outro lado, pretendia-se enquadrar e analisar
tanto os movimentos artísticos que inﬂuenciaram a distribuição
em rede actual, como as similaridades e conexões evidentes com o
actual entendimento de distribuição.
A investigação desenvolvida neste documento constitui-se como
um levantar do véu sobre as questões relacionadas com a distribuição no contexto contemporâneo, nomeadamente no contexto do
digital. É apenas uma, das muitas direcções possíveis de serem tomadas, e como tal pode-se constituir como ponto de partida, como
um caminho a apontar para o desenvolvimento de estudos futuros.
Se nesta dissertação se estabeleceu uma ligação entre esses movimentos, bem como uma tentativa de perceber a sua inﬂuência para
o enquadramento actual da cultura de rede, seria também interessante aferir mais pormenorizadamente as ligações entre cada um
deles, dando assim seguimento ao trabalho aqui desenvolvido. A
rede como ﬁgura uniﬁcadora, quer na conjuntura da actual cultura
como em contextos passados, assume-se como um campo fértil sujeito e aberto às mais variadas investigações. Neste momento, não
nos iremos alongar mais na reﬂexão das perspectivas de continuidade que o actual projecto e investigação poderão ter no futuro(18).
Este estudo permitiu aferir quais os modelos de disribuição actualmente utilizados por projectos de carácter semelhante ao laboratório proposto, percebendo de que forma os espaços online se podem
consituir como distribuidores da informação e de conteúdos. Tais
espaços reﬂectem uma nova dependência do formato da biblioteca
nas plataformas digitais, como modo de tornarem os seus conteú-
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dos acessíveis a um público cada vez mais vasto. Nesta investigação
reﬂectiu-se também na forma como os repositórios digitais estruturam, produzem, mediam e distribuem o conhecimento. Tais formas
apesar de fundamentalmente distintas dos seus predecessores analógicos, baseiam-se em determinados métodos para aceder ao conhecimento que remetem de certa forma para contextos passados.
Por muito que tenha mudado a forma como ela é feita, a tecnologia utilizada, ou mesmo o ambiente cultural e social envolvente,
a realidade é que a distribuição continua a apresentar-se enquanto
momento que consiste no acto de tornar públicos os resultados de
uma produção. Ao utilizar as mais variadas plataformas digitais
como ferramenta para essa distribuição, é assim alargado o impulso
crítico que permite atingir uma audiência muitíssimo mais vasta.
O laboratório Frequently Asked Questions poderá e deverá fazer uso
dessas plataformas, num processo que apesar de iniciado com o blog
faqonespionage.wordpress.com, poderá numa fase posterior adquirir uma revelância e importância maior, à semelhança dos casos de
estudo atrás analisados.
Veriﬁca-se que apesar da cultura de rede que caracteriza o panorama
actual, a distribuição dos conteúdos apoia-se numa relação equilibrada entre o formato digital e o impresso, entre o papel e o pixel.
Tal complementaridade, vem apenas reforçar que a distribuição
poderá assim ser feita a diferentes níveis, atingindo dife- rentes públicos e com objectivos distintos. Os próprios circuitos e sistemas
de distribuição possuem assim a potencialidade de se apresentarem
como crítica não só ao actual contexto cultural, mas também aos
próprios meios de distribuição. À forma como a distribuição é feita, e de que forma a informação e os conteúdos distribuídos são
consumidos. É esta a contribuição desta investigação no contexto
do laboratório proposto.
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A distribuição dos conteúdos em rede, através de plataformas digitais, como forma de criação de uma comunidade que possua um
forte sentido crítico e que esteja consciente da actual produção em
design de comunicação, enquanto produtora de cultura. Reconhecendo a relação de complementaridade entre o digital e o impresso,
não como meios que se combatem, mas que se complementam.
Encontrando um equilíbrio nestes dois modos de produção e distribuição dos conteúdos, que permitam uma ampliﬁcação dos públicos e que compreendem um alargamento no seu alcance.

211

Renato Amaral

BIBLIOGRAFIA
ANDERSON, Chris (2006), The Long
Tail: Why the Future of Business
is Selling Less of More. London:
Hyperion.
BENERA, Anca e ESTEFÁN, Arnold
(2011), Hard Edit: Self Publishing in
Times of Feedom and Repression.
Centre for Visual Introspection,
Bucharest.
BLOCH, Mark (2000), Communities
Collaged: Mail Art and the Internet,
New Observations. Página consultada
em 10 de Outubro de 2012, < www.
panmodern.com/newobservations.html>.
BORNAETXEA, Arturo Rodríguez
(2006), The ‘Making of ’ as Working
Material. Página consultada em
24 de Outubro de 2012, <www.
arteleku.net/publications/publishing/
zehar/59-sequences-and-fragments/
the-201cmaking-of201d-as-workingmaterial-concerning-productiondistribution-and-dissemination-.arturo-ﬁto-rodriguez-bornaetxea/
?searchterm=arturo%20
rodr%C3%ADguez>.
BRYANT, Levi (2007), Of Resonance.
Página consultada em 22 de Novembro
de 2012, <www.larvalsubjects.
wordpress.com/2007/07/11/ofresonance/>.
BRYANT, Levi (2010), Resonance,
Timbre, and Food. Página consultada
em 22 de Novembro de 2012,
<www.larvalsubjects.wordpress.
com/2010/08/02/resonance-timber-andfood/>.

BRYANT, Levi (2011), Locus
Communis and Resonance. Página
consultada em 11 de Novembro de
2012, <www.larvalsubjects.wordpress.
com/2010/07/31/locus-communis-andresonance/>.
CANETTI, Patrícia e DE PAULA,
Leandro (2008), “What May We Expect
from a Contemporary Channel?” in
The Mag.net reader 3 – Processual
Publishing. Actual Gestures, Alessandro
Ludovico e Nat Muller (eds.),
OpenMute: Londres.
CASTELLS, Manuel (2000), The Rise
of the Network Society. Second edition,
New York: Blackwell Publishers.
CASTELLS, Manuel (2003), The Power
of Identity: The Information Age:
Economy, Society and Culture. John
Wiley & Sons.
CHAFFEE, Steven H. e METZGER,
Miriam J. (2001), The End of Mass
Communication?, in Department of
Communication University of California
– Santa Barbara. Página consultada em
24 de Novembro de 2012, <www.udel.
edu/communication/COMM418/cai/
extra/chaﬀee.pdf>.
CHAMBERLAIN, Colby (2011),
The Binder and the Server. Página
consultada em 27 de Novembro de
2012, <www.artjournal.collegeart.
org/?p=2644#fnref-2644-9>.
ECO, Umberto (1979),The Role of
the Reader. Bloomington, Indiana
University Press.

213

GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA TOMO II

ECO, Umberto (1994), The Future
of the Book. Página consultada em
29 de Novembro de 2012, <www.
themodernword.com/eco/eco_future_
of_book.html>.
ERASO, Miren (2003), Work in
Progress, Work in Transit, Interview
with Catherine David. Página consultada
em 27 de Novembro de 2012, <www.
arteleku.net/publications/publishing/
zehar/51-resistance-and-creation/workin-progress-work-in-transit.-interview/?searchterm=catherine%20david>.
ERASO, Miren (2006), “What Are We
Doing Here?”, in The Mag.net Reader
– Experiences in Electronic Cultural
Publishing, Miren Eraso, Alessandro
Ludovico e Slavo Krekovic (eds.),
Arteleku: Itália.
FRIEDMAN, Ken (1995), ”The
Early Days of Mail Art: An Historical
Overview”, in Eternal Network. A Mail
Art Anthology, Chuck Welch (ed.),
Calgary, Alberta, Canada, University of
Calgary Press.
FRIEDMAN, Ken (1998), The Fluxus
Reader. London, U.K., Academy
Editions.
FRIEDMAN, Ken (2005), Intermedia:
Enacting the Liminal. Klaus-Peter e
Breder Hans Busse (ed.), Dortmunder
Schriften zur Kunst.
GALLOWAY, Alexander R. (2004),
Protocol: How Control Exists after
Decentralization. Cambridge.
GIAMPIETRO, Rob e REINFURT,
David (2008), “From 0 to 1” in The
Most Beautiful Swiss Books 2008.

214

GIDDENS, Anthony (1990), The
Consequences of Modernity. California:
Stanford University Press.
GIDDENS, Anthony (1991), As
Consequências da Modernidade. Editora
UNESP, São Paulo.
GIDDENS, Anthony (2000), O
Mundo na era da globalização. Editora
Presença, Lisboa.
GITELMAN, Lisa (2004), New Media,
1740-1915, Lisa Gitelman, Geoffrey B.
Pingree (eds.), MIT Press.
GOGGIN, James (2011), “Practice
from Everyday Life: Defining Graphic
Design’s Expansive Scope by Its
Quotidian Activities”, in Graphic
Design – Now In Production, Andrew
Blauvelt e Ellen Lupton (eds.), Walker
Art Center.
GONÇALVES, Sofia (2011),
“Competição ou Cooperação: das
publicações como espécies em evolução,
entre idealismo e ideologia”, in
SAMIZDAT: -Eu Publico-me/-Eu
mesmo Publico, Marcos Balesteros e
Sofia Gonçalves (eds.).
HELD JR, John (1998), “From Dada
to DIY: The history of Alternative Art
Culture in the 20th Century”. Factsheet
Five, nº63, 23-25.
HELD JR, John (2005), “The Mail Art
Exhibition: Personal Worlds to Cultural
Strategies”, in At a Distance: Precursors
to Art and Activism on the Internet,
Annmarie Chandler e Norie Neumak
(ed.), London, England, The MIT Press
Cambridge.

Renato Amaral

JENKINS, Henry (2002), Interactive
Audiences? The ‘Collective Intelligence’
of Media Fans. Página consultada em 21
de Novembro de 2012, <www.web.mit.
edu/cms/People/henry3/collective%20
intelligence.html>.
JENKINS, Henry (2008), Convergence
Culture: Where Old and New Media
Collide. NYU Press.
KOSTELANETZ, Richard (1993),
Dictionary of the Avantgardes,
Acappella Books, Pennington.
LÉVY, Pierre (1996), O Que é Virtual?.
Rio: Editora 34.
LÉVY, Pierre (1997), Collective
Intelligence: Mankind’s Emerging
World in Cyberspace. Cambridge:
Perseus.
LISTER, Martin, et al. (2009), New
Media: A Critical Introduction. 2nd
edition, Routledge.
LUDOVICO, Alessandro (2008),”Paper
and Pixels in Love: An email interview
with Alessandro Ludovico”. Piracy:
antiTHESIS, Volume18, 82-85.
LUDOVICO, Alessandro (2012),
Post-Digital Print–The Mutation
of Publishing Since 1894. Publisher
Creating 010, Hogeschool Rotterdam &
Onomtopee, Eidhoven.
LUPTON, Ellen (2011), “Reading and
Writing” in Graphic Design – Now In
Production, Andrew Blauvelt e Ellen
Lupton (eds.), Walker Art Center.
MAEDA, John (2006), The Laws of
Simplicity, Design, Technology, Business
Life. MIT Press.

MCLUHAN, Marshall (1994),
Understanding Media. (1964) 1st
edition. MIT Press.
MORTON, Tim (2009), Tim’s Guide
to Timbre. Página consultada em
22 de Novembro de 2012, <www.
ecologywithoutnature.blogspot.
pt/2009/01/tims-guide-to-timbre.html>.
MURPHIE, Andrew (2008), “Ghosted
Publics – the ‘Unacknowledged
Collective’ in the Contemporary
Transformation of the Circulation
of Ideas” in The Mag.net reader 3 –
Processual Publishing. Actual Gestures,
Alessandro Ludovico e Nat Muller
(eds.), OpenMute: Londres.
PAYK, Nam June (1978), “George
Maciunas and Fluxus”. Flash Art, nº8485, 46-50.
PINTO, Raquel (2011), “Regarding
Distribution”, in SAMIZDAT: -Eu
Publico-me/-Eu mesmo Publico, Marcos
Balesteros e Sofia Gonçalves (eds.).
PRICE, Seth (2002), Dispersion. Página
consultada em 27 de Setembro de
2012, <www.distributedhistory.com/
Dispersion08.pdf>.
SHULGIN, Alexei e BOOKCHIN,
Natalie (1999), Introduction to net.art
(1994-1999). Página consultada em 29 de
Setembro de 2012, <www.easylife.org/
netart/>.
SINISTER, Dexter (2006), A Short
Account of the Library. Página
consultada em 22 de Novembro de 2012,
<www.dextersinister.org/MEDIA/PDF/
AShortAccountOf TheLibrary.pdf>.

215

GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA TOMO II

SINISTER, Dexter (2011), Here is a
Thought-Experiment. Página consultada
em 23 de Novembro de 2012, <www.
servinglibrary.org/words.html?id=97>.
SMITH, Owen (1998),“Developing a
Fluxable Fórum: Early Performance and
Publishing” in The Fluxus Reader, Ken
Friedman (ed), London, U.K., Academy
Editions.
TELESIN, Julius (1973), “Inside
‘Samizdat’”, Encouter, 40, Fevereiro
de 1973. Página consultada a 6 de
Novembro de 2012, <www.unz.org/
Pub/Encounter-1973feb-00025>.
VARNELIS, Kazys (2010), The
Meaning of Network Culture. Página
consultada em 29 de Setembro de 2012,
<www.eurozine.com/articles/2010-0114-varnelis-en.html>.
VINCITORIO, Francesco (1982),
“Informalista o videoartista? Le
tendenze artistiche dagli anni ’40 ad
oggi”. L’Espresso, nº44, 19-23.
WELCH, Chuck (1995), Eternal
Network. A Mail Art Anthology. Chuck
Welch (ed.), Calgary, Alberta, Canada,
University of Calgary Press.
ZASLAVSKAYA, Olga (2011), “De
samizdat a Samizdat: Origens”, in
SAMIZDAT: -Eu Publico-me/-Eu
mesmo Publico, Marcos Balesteros e
Sofia Gonçalves (eds.).

216

O ARQUIVO
COMO MODELO DE
INTERPRETAÇÃO E
(RE)APRESENTAÇÃO
NO DESIGN
DE COMUNICAÇÃO

D
(Diogo Ramalho)

(preâmbulo)
Partindo do contexto do design de comunicação, inserido no paradigma da cultura de network, de que modo o arquivo de produção
cultural pode ser meio de reformulação crítica de um novo estado
de produção cultural?

Assiste-se, no contexto actual, a uma alternância entre a denominada cultura digital, e a cultura de network(1). Esta mudança de
paradigma cultural trouxe repercussões directas e indirectas aos
modelos e processos de produção e comunicação em design. Estes
processos passaram a estar baseados numa noção de network como
modelo de produção cultural. O que se pretende adquirir através
desta investigação e aplicação prática é uma metodologia crítica
que vá ao encontro das práticas projectuais do design de comunicação no contexto contemporâneo. Neste sentido, as problematizações individuais e colectivas compõem-se como um conjunto de
ensaios críticos e de propostas projectuais, expondo e analisando
(em simultâneo) os métodos e processos através dos quais foram
realizados. Deste modo, para a compreensão da produção cultural em design, na actualidade, o modelo Geometria de Uma Obra
Aberta(2) surge como uma possibilidade metodológica de produção
e de análise destes fenómenos. O arquivo como modelo de interpretação e (re)apresentação em design de comunicação decorre da
problemática geral da dissertação – Práticas projectuais de investigação crítica em design de comunicação, no ambiente da cultura
de network.
Deste modo, esta problemática específica configura-se como a
quarta componente individual decorrente da questão central da
dissertação e centra-se no eixo do (A)rquivo. O enfoque no arquivo assume-se como uma análise de processos e metodologias para
um segundo momento de edição, neste sentido funciona como um

(1) Esta problematização encontra-se desenvolvida no capítulo 1 Contextualização Teórica, TOMO I. (2) Esta problematização é exposta com maior detalhe no capítulo 3 Geometria de Uma Obra Aberta – modelo e laboratório, TOMO III.

modelo simbólico de interpretação e reformulação dos objectos de
produção cultural.
No contexto da Geometria de Uma Obra Aberta (ﬁg.1), modelo hipotético do laboratório Frequently Asked Questions, e tendo em conta a
premissa de abertura e mutabilidade do próprio modelo, é feito um
percurso desde o processo de catalogação/arquivação dos objectos
resultantes do processo de produção cultural até à sua reformulação.
Este percurso é centrado no espaço expositivo como um novo campo de exploração para o design de comunicação, passível de abrir e
testar os limites da produção do discurso crítico da disciplina.
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INTRODUÇÃO
A problematização desenvolve-se em três partes, complementares
entre si – desde o processo de catalogação e arquivação dos objectos resultantes do processo de produção cultural, passando pela
fase de exposição/reinterpretação, até a uma última fase possível
de rehypothesis (transformação dos conteúdos arquivados em novas
ideias). Por um lado pretende-se, com esta divisão, particularizar a
área correspondente ao eixo do (A)rquivo, subdividindo-o em três
momentos distintos; por outro lado, parte-se de um contexto mais
geral, no qual são explorados conceitos e noções que decorrem da
temática central, para aplicar no contexto do laboratório e retirar
conclusões no âmbito do design de comunicação. Neste sentido,
o trabalho divide-se em contextualização, exposição e desenvolvimento das temáticas e casos de estudo, e aplicação e conclusões
da problematização no exemplo prático do laboratório. No desenvolvimento desta problematização, as questões mais gerais como
transdisciplinaridade, colaboração e experimentação estão constantemente presentes na abordagem às diversas problemáticas.
O arquivo enquanto modelo representa uma tentativa de encapsular o conhecimento no seu todo e construir uma lógica narrativa,
segundo regras especíﬁcas que permitam deﬁnir, explicar, comparar e, acima de tudo, narrar esses factos e acontecimentos que compreende. Pretende desenvolver sobretudo um processo de registo
e memória colectiva. Está inerente ao arquivo esta noção de que o
processo de arquivar produz culturalmente tanto como aquilo que
guarda do passado e regista do presente(3); neste sentido, em termos
de produção cultural funciona como uma potencial projecção para
o futuro. No contexto da cultura de network, torna-se cada vez
mais notório de que é necessária uma desconstrução do arquivo, de
forma a veriﬁcar se é possível a sua conﬁguração como potencial
modelo a ser aplicado ao design de comunicação.
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(3) «The archive (...) is not only the place for stocking and for conserving an archivable
content of the past which would exist in any case, such as, without the archive, one still
believes it was or will have been. No, the technical structure of the archiving archive also
determines the structure of the archivable content even in its very coming into existence
and in its relationship to the future. The archivization produces as much as it records the
event.» (DERRIDA, 1995: 16-17)
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Esta primeira parte, de contextualização, consiste na introdução
dos conceitos de catálogo e de arquivo como fenómenos de produção cultural, formalizando-se um ponto de vista pessoal do modo
como o arquivo pode ser lido e entendido como um modelo simbólico. Tendo em vista a possibilidade de desconstrução do arquivo,
enunciam-se aspectos que podem dar origem a essa desmaterialização, e gerar novos processos e formas de interpretação e (re)
apresentação desse mesmo arquivo.
Ao curador, «(…) eles possuíam também o direito e a competência hermenêutica: o poder de interpretar os arquivos» (LAGOA,
2012), cabe o papel de interpretação e (re)apresentação, uma fase
de edição que se centra na prática e não apenas na exposição da
produção cultural. Pressupõe o entendimento e a criação de estruturas e vocabulários que se estendam a diversos domínios/disciplinas e apresentem novas formas de ver a multiplicidade de objectos
produzidos. Deste modo, encontra-se uma possibilidade de interpretação e desconstrução do arquivo, resultante do processo de
curadoria/exposição. Da cultura de network advém novas formas
de exposição da disciplina do design e, sendo sempre um processo
de interpretação e reedição, são introduzidos neste campo, novos
contextos e objectos que aliam a ciência e a tecnologia duma forma mais directa, assim como novas corporizações e construções
teóricas para o campo de investigação do design de comunicação.
O segundo momento, de exposição das temáticas enunciadas, propõe uma análise e proposta desses mesmos modos de reinterpretação do arquivo e da produção cultural. Centra-se no espaço expositivo como um campo de acção cada vez mais procurado pelo
designer contemporâneo para ﬁxar novos modos de produção. Assim, recorre a casos de estudo que permitem delinear os fenómenos
emergentes destes novos processos, e os modelos que permitem
individualizar e gerar novos discursos na disciplina do design.
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A rehypothesis(4) surge como uma última fase do processo de interpretação e desmaterialização do arquivo. Neste momento entende-se que este processo de interpretação se possa configurar como
exposição da estrutura das ideias, uma forma simbólica de criar
novas ligações entre conceitos e formas e produzir novo conhecimento. Para o design de comunicação, este processo de desconstrução crítica do arquivo está relacionado com a tendência actual da
disciplina englobar processos, metodologias e conceitos importados
de outras disciplinas, e reinterpretados de modo a constituírem-se
como matéria crítica. Esta consequência projectual é sempre um
processo de criação – da ideia ao objecto, do objecto à ideia, sendo
o arquivo o mediador que regista e possibilita este processo cíclico.
Esta terceira parte consiste na aplicação da análise dos casos de
estudos e conclusões retiradas no contexto do laboratório. Pretende-se aplicar de modo mais prático o que é enunciado desde a
primeira parte, ou seja, verificar de que modo o modelo de arquivo
pode ser desmantelado para se constituir como uma nova hipótese
conceptual, inserido num processo de desconstrução crítica de e
para o design de comunicação.
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(4) A definição de rehypothesis, um dos pontos do modelo conceptual do laboratório Frequently Asked Questions, está desenvolvida nos capítulos seguintes e no capítulo 3 Geometria de Uma Obra Aberta – modelo e laboratório, TOMO III.
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D1 ARQUIVO COMO MODELO SIMBÓLICO
D1.1 DA CATALOGAÇÃO AO ARQUIVO
«(…) the meaning of “archive”, its only meaning, comes to it
from the Greek arkheion: initially a house, a domicile, an address, the residence of the superior magistrates, the archons,
those who commanded (…) On account of their publicly recognized authority, it is at their home, in that place which is their
house (…) that oﬃcial documents are ﬁled (…) They have the
power to interpret the archives.» (DERRIDA, 1995: 2)
ARQUIVO

«topologia
privilegiada»

CATALOGAÇÃO

O arquivo(5) é entendido como um espaço onde os documentos,
objectos e eventos de uma sociedade podem ser guardados, i.e.,
depositados com segurança. Funciona como uma morada física/
material ou virtual, de compilação e catalogação dos artefactos do
conhecimento humano, resultante de um processo de selecção e
edição, com o objectivo de se constituir como memória colectiva:
«Com esse status, os documentos, que nem sempre são escritos
discursivos, são apenas guardados e classiﬁcados sob o título de
arquivo, em virtude de uma topologia privilegiada»(6) (Idem: 3).
O arquivo, enquanto espaço de representação e tentativa de encapsular o conhecimento no seu todo, construindo uma lógica narrativa sequencial, está assente na catalogação, ou seja, naquilo que
Derrida refere como a topologia do arquivo(7).
Catalogação(8) (o acto de catalogar) diz respeito a uma inscrição
em catálogo, ao acto de agrupar e classiﬁcar elementos, qualiﬁcar,
criar um sistema de organização de um conjunto de dados, objectos e informação. Este processo permite criar uma infraestrutura
que agrupa e formaliza os elementos pertencentes ao arquivo.

(5) Arquivo (do latim archívum), configura-se como: lugar onde se guardam os documentos; conjunto de documentos escritos, fotográficos; conjunto de dados organizados, segundo a sua natureza e o seu uso. (6) Tradução livre do autor: «With such a status, the
documents, which are not always discursive writings, are only kept and classified under
the title of the archive by virtue of a privileged topology» (DERRIDA, 1995: 3). (7) Neste
sentido, a catalogação como topologia do arquivo (Idem: 1-5), refere-se a formas de compartimentação e definição do arquivo enquanto estrutura, no sentido de modelação de acordo com as operações de definição, agrupamento, categorização, hierarquização e todos os
restantes processos inerentes ao acto de catalogar. (8) Catalogar: Inscrever em catálogo;
Agrupar e classificar elementos; Inventariar; Qualificar; Etiquetar; Rotular.
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A catalogação assume-se portanto como o processo de construção, combinação, descrição do arquivo. Funciona como índex e
é distinto do arquivo. Enquanto num primeiro instante dá-se a
recolecção e deﬁnição de conteúdos, objectos e ideias, no segundo
é criada a plataforma para esse arquivo se constituir como conhecimento, é interpretado o discurso e narrativa criada pelos diversos
elementos desse mesmo arquivo.
No entanto, o arquivo deve ser entendido como um conceito mais
vasto, que vai para além das formas possíveis da sua catalogação. O
arquivo constitui-se e constrói-se segundo um modelo de repetição
e adições sucessivas e é por si só reﬂexo de uma memória colectiva,
pelas associações e narrativas que são construídas entre cada elemento desse mesmo arquivo. Estas sucessivas adições conduzem a
processos mais ou menos complexos de organização, interpretação
e representação.

construção
combinação
descrição

processos de
organização,
interpretação e

«Whereas the trace refers to the inadvertent object birthed
from the event, archivization refers to the potential for the
trace to be captured and archived, the “creative phase before
capture” (...) yet another “moment of truth” that occurs in archivization, which is the “conscious or unconscious choice (determined by social and cultural factors) to consider something
worth archiving.» (LAU, 2009: 2-3)
Pode-se então aﬁrmar que o arquivo concentra no seu domínio
processos de catalogação, organização e transformação de um conjunto de informação em conhecimento; estes processos de arquivização (dos quais a catalogação é um deles) traduzem-se na construção de uma narrativa que tem como ﬁnalidade a compreensão
de uma memória global. É, por este motivo, um sistema artiﬁcial
de compilação, porque procura agrupar, segundo critérios diversiﬁcados, todos os factos e objectos constituintes dessa memória. Por
outro lado, consiste num processo marcadamente de interpretação,
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pois um dos seus objectivos tem por base a criação de uma linha
geral de pensamento que legitimize e compreenda os acontecimentos no seu todo, todos os aspectos resultantes de uma produção
(entre elas cultural) em sociedade.

arquivização

arquivo universal

Este capítulo, mais do que se assumir como uma definição exaustiva do conceito de arquivo, pretende diferenciar os processos de
arquivização e catalogação, e salientar duas características essenciais
retiradas da definição de Derrida de arquivo(9). Pretende-se, por
um lado, enfatizar que o arquivo, no seu sentido mais geral, tem
a intenção de registo e entendimento de um todo; por outro lado,
assumir que o arquivo não é uma entidade de armazenamento de
informação fechada, mas que possui em si mesmo características
que permitem inúmeros processos de interpretação e desmaterialização. Existe, tal como descrito por Derrida (1995: 1-24), um poder interpretativo, quer na construção do próprio arquivo, quer nos
processos de transformação possíveis deste. No seguimento desta
ideia e admitindo que está sempre subentendida uma construção
(material ou virtual), podemos afirmar que no arquivo estamos
constantemente perante uma materialização inevitável (sendo apenas intencional ou finalmente concretizada). Ao se assumir como
o entendimento do todo na sua totalidade, que culminaria na ideia
de um arquivo universal(10), temos presente um certo desejo utópico de explicação e encapsulamento do todo.

D1.2 ARQUIVO COMO PRODUÇÃO CULTURAL –
OBJECTO E SISTEMA, NARRATIVA E MEMÓRIA
Ao conceito de produção cultural está sempre interligado o de
arquivo. Está subjacente uma linha condutora de orientação, organização e validação que articula objecto e sistema, narrativa e

Mundaneum
(sistemas de
catalogação e
arquivo universais)

(9) A definição de Derrida de arquivo encontra-se desenvolvida em (DERRIDA, 1995: 1-24).
(10) A ideia de arquivo universal está interligada ao Mundaneum e aos sistemas de classificação universal, de Paul Otlet e Henri La Fontaine. O Mundaneum (1910) consiste num dos
primeiros esforços em construir um arquivo que englobasse o conhecimento universal no
seu todo, segundo um único modelo de classificação e organização. Funcionou como um
precursor de sistemas complexos de informação (como a própria Internet), mas acabou
por se constituir, tendo em conta o período histórico do qual fez parte, como um projecto
utópico. Para um maior entendimento (c.f. RAYWARD, 1994).
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construção de uma memória. O objecto não pode ser entendido
no arquivo como um elemento isolado, faz parte de um sistema
de sequenciamento e interligação, é resultado de um processo de
catalogação que estruturou essa sequência. Um sistema que deve
ser entendido como um todo homogéneo pois constrói uma narrativa que resulta desse processo de estruturação. Tendencialmente
o arquivo pressupõe a noção de que essa narrativa é linear, organizada numa primeira instância segundo uma ordem cronológica
que remeta para uma noção de coerência e ordem(11). No entanto,
quer pela impossibilidade do arquivo conter toda a informação
do passado, quer pelo simples facto que essa construção narrativa
resulta de um processo (naturalmente subjectivo) de interpretação
de dados, existe sempre uma instabilidade, uma tendência para
procedimentos constantes de selecção, edição e composição dessa
mesma narrativa. Neste sentido, consegue-se aferir que o arquivo,
enquanto modelo de produção cultural, de produção de uma memória colectiva, admite descontinuidades. Estas descontinuidades
não devem ser julgadas como falhas nessa mesma organização do
conhecimento, mas sim, como possibilidades ou potencialidades
para a criação de novas narrativas, resultantes de sucessivos processos de interpretação.
«The archive is predicated on the notion of time, the assumption being that time progresses in a linear fashion, thereby
opening avenues of archival possibility (...) time as a series of
intervals (as opposed to continuous linearity) (...) a kind of
database, characterized as an aggregation of movable signiﬁers
that may be recombined and recast.» (LAU, 2009: 2)
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(11) Este processo de organização e sequenciamento cronológico é comumente conotado
como o método histórico de análise (dos artefactos, eventos e objectos). Por se constituir
como um processo de selecção de certas fontes, em detrimento de outras, é um processo
crítico de edição e interpretação.
«Aquilo a que se pode chamar de Método Histórico é, na sua base, composto por várias
linhas indicativas de uma metodologia a seguir na selecção e análise de provas e testemunhos conducentes à validação de narrativas sobre acontecimentos históricos. O processo
resultante pode ser descrito, de forma simplificada, como o conjunto de operações a partir das quais se procede à selecção do evento a estudar, e consequente busca das fontes
mais credíveis necessárias à análise histórica – heurística, - que tanto podem ser narrativas
como relíquias – artefactos. A análise das fontes disponíveis leva o historiador a optar
pelas que julga mais credíveis, através de um processo crítico.» (LAGOA, 2012)

construção
(de uma memória)
SISTEMA

coerência e ordem

descontinuidades
como
potencialidades no
arquivo

«ARCHIVAL
POSSIBILITY»

Diogo Ramalho

construção de
narrativas

entropia e caos

O arquivo surge aqui como a potencialidade de construção de narrativas (que seguem uma temporalidade linear, com intervalos ou
não) e de encadeamento de objectos e sistemas para a representação
de novos contextos ideias: «(…) as possibilidades do arquivo, os
espaços para além do arquivo em si, e este “para além” como um
arquivo em si mesmo»(12) (LAU, 2009: 3). Está implícita uma noção
de linearidade, de coerência e ordem (temporal) mas, no arquivo,
a construção desta narrativa admite igualmente a não-linearidade,
e, por conseguinte, a entropia e o caos(13). Pela impossibilidade do
arquivo conter toda a informação/conhecimento, existem sempre
dados sem catalogação, ou seja, informação que não dá produz
conhecimento. Neste sentido a construção da linearidade aparente
(e desejada no processo de arquivização) pode perder-se na pré-disposição do arquivo para introduzir desordem e caos.
«If the archive is not merely a compendium of recorded texts,
but also includes broader theoretical concepts like metapsycology, critical theory, and historiography, then the boundaries of
our professional practices and standards are also challenged (...)
the possibilities of the archive, the spaces beyond the archive
itself, and this “beyond” as an archive unto itself.» (Idem: 3)

desmaterialização
do arquivo
no design de
comunicação

Se o arquivo, no âmbito do design de comunicação, for entendido
como mais do que um compêndio de formas e objectos, e que permite introduzir conceitos teóricos duma área temática mais abrangente, então as fronteiras da prática do design também podem ser
questionadas. Neste contexto, o arquivo deve ser entendido como
uma potencialidade, intra e transdisciplinar, por exemplo, de descoberta, problematização e especulação desses espaços por detrás
do próprio arquivo (Idem: 1-3). Uma possível desmaterialização do
arquivo poderá consistir na aceitação de que esses mesmos sistemas de conformação podem sofrer alterações ou deformações mais
vincadas e propositadas. Neste sentido o arquivo enquanto estru-
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(12) Tradução livre do autor: «(…) the possibilities of the archive, the spaces beyond the
archive itself, and this “beyond” as an archive unto itself.» (LAU, 2009: 3) (13) Now what
sort of sequence of events will be least predictable and therefore carry a maximum of information? Obviously a totally disordered one, since when we are confronted with chaos
we can never predict what will happen next. The conclusion is that total disorder provides a
maximum of information: and since information is measured by order, a maximum of order is
conveyed by a maximum of disorder.» (ARNHEIM, 1971: 13)
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tura poderá, em design, assumir-se como matéria passível de ser
articulada, interpretada e organizada segundo diversos critérios,
corrompendo-se linguagens e narrativas para a criação de novos
espaços no e por detrás desse arquivo.

criação de novos
espaços no e por
detrás do arquivo

D1.3 ARQUIVO NO CONTEXTO DA CULTURA DE NETWORK
O desenvolvimento de novos meios tecnológicos desde a década de 80 do século XX marcou a produção cultural ocidental,
classiﬁcando-a como cultura digital. A este conceito conseguem-se
associar outros como hibridismo, multiplicidade, descontinuidade,
network, entre outros. Neste caso, o pretendido não é fazer uma
taxonomia da base e desenvolvimento da cultura digital, mas sim
compreender o design de comunicação como uma disciplina conectada a estes fenómenos.

hibridismo
multiplicidade
descontinuidade
NETWORK

«The open nature of the Web as medium (...) means that the
Web sites never have to be complete; and they rarely are. The
sites always grow. New links are being added to what is already
there. It is easy to add new elements to the end of list as it is
to insert them anywhere in it. All this further contributes to
the anti-narrative logic of the Web. If new elements are being
added over time, the result is a collection, not a story. Indeed,
how can one keep a coherent narrative or any other development trajectory through the material if it keeps changing?»
(MANOVICH, 2001: 3-4)
O arquivo, num sentido mais vasto da disciplina do design, inserido no âmbito da cultura de network, potencializa uma abertura
a novas interpretações; por outro lado, com o sucessivo desenvolvimento das ligações em rede, será que esses modos de arquivos
alteram o próprio discurso da disciplina?
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abertura a novas
interpretações

Será que se altera o
discurso do design?
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NETWORK e
produção cultural
futuro iminente

ARQUIVO como
processo em
constante mutação

disciplina
auto-reflexiva
(BAILEY, 2007)

A world wide web é a forma mais imediata de arquivo dos dias de
hoje. No seu aspecto mais tecnológico, altera o modo como é feita
a sua construção, principalmente nas questões de acessibilidade,
distribuição e potencialidades de interpretação e representação. Estes fenómenos introduzem alterações de metodologias, ferramentas, processos, que, com as novas conﬁgurações de uma cultura
de network, criam uma necessidade de expansão e reconﬁguração
desse mesmo discurso. O arquivo enquanto produção cultural está
atento e é inﬂuenciado por estas alterações, sobretudo, pela enfâse
dada à questão da network. O entendimento de que estas alterações,
tanto a nível tecnológico como naquilo que repercutem a todos os
níveis de produção cultural, é o constatar de que o discurso de uma
disciplina precisa de se adaptar a estas condicionantes, como forma
de se projectar para um futuro iminente(14).
No campo do design de comunicação, a questão do arquivo serve
não como metáfora, mas antes como modelo que caracteriza um
processo em constante mutação – e uma multiplicidade de cenários. Pode ser constituído como símbolo de um discurso da própria
disciplina, que admite a constante alteração dos modos e formas de
arquivar, e consequentemente de editar e de interpretar. Centra-se num espaço de produção, e entende o design, sobretudo, como
produção cultural: «Artistas e designers (…) são, por natureza, criaturas reﬂexivas – simultaneamente reﬂetem sobre o que fazem enquanto o fazem.»(15) (BAILEY, 2007)
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(14) «Entender o curso destas mudanças é, não só, uma questão de sobrevivência, mas
também uma maneira de visualizar o futuro que nos aguarda, onde “ser ou não ser” digital
deixou de ser uma questão de opção.» (KRUGER, 2012: 27) (15) Tradução livre do autor:
«Artists and designers (...) are by nature reflexive creatures - they simultaneously reflect
on what they do while doing it.» (BAILEY, 2007)

«A edição é hoje entendida como um território amplo, tendo
extravasado o campo literário e jornalístico para se alicerçar de
forma múltipla, e tantas vezes nebulosa, nos campos da música,
da dança, ou da arte contemporânea. Se entendermos o livro,
enquanto objecto e conteúdo, como um lugar análogo ao de
uma exposição, de uma colecção ou de um arquivo físico ou
online, já que a todos subjaz a ideia de recorte, de selecção e de
aﬁnação, então editores são aqueles que os que os gera, causam
e fundam. Do design à curadoria, da investigação à exposição,
da crítica à prática artística.» (GONÇALVES et al., 2012)
(nota de entrada 1)
O arquivo conﬁgura-se como um modelo simbólico que permite a
execução de um conjunto de operações de transformação e interpretação. Nesta composição de inúmeros fragmentos que tem como pressuposto a composição de um todo, está também presente a possibilidade
de desmantelamento desses mesmos fragmentos, de modo a serem
reorganizados e constituírem novos objectos, novo conhecimento.
Da catalogação ao arquivo, e do arquivo à rehypothesis, o espaço
expositivo assume-se como um processo de desmantelamento desses fragmentos que compõem o processo e o objecto em design
(enquanto produto cultural). Consiste num espaço de selecção e
interpretação, de edição e reformulação. Neste sentido, o próprio
arquivo, enquanto estrutura organizada do conhecimento, assume-se cada vez mais como matéria de produção para design, no qual
os seus objectos têm a capacidade de ser extraídos e reconstruídos
segundo diversas e múltiplas novas narrativas. Como consequência,
o espaço expositivo e a curadoria assumem-se como novas possibilidades para criar no design de comunicação um espaço de produção alternativo (especulativo, experimental, colaborativo) que
potencia possíveis criações de novos objectos e signiﬁcados – do
arquivo à rehypothesis. Nestes espaços cruzam-se processos e me-

todologias, fundem-se disciplinas e introduzem-se novos olhares e
posicionamentos críticos que permitem a intersecção de múltiplas
posturas disciplinares.
«Do design à curadoria, da investigação à exposição, da crítica à prática artística (…)» (GONÇALVES et al., 2012), estes percursos surgem como uma forma possível de desmaterialização e desconstrução
do arquivo para a construção de um processo de exposição e crítica
em/para design. Neste contexto especíﬁco, manifesta-se sobretudo
como novos contextos de representação e produção, e como novas
formas de comunicar. Estas intersecções traduzem-se em novos modos e entendimentos da prática do design de comunicação, através
de processos de reedição, redistribuição e (re)apresentação.

D2 DESIGN COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO,
REPRESENTAÇÃO E (RE)APRESENTAÇÃO
D2.1 ARQUIVO COMO MODELO DE INTERPRETAÇÃO,
REPRESENTAÇÃO E REEDIÇÃO EM DESIGN
«Placements have boundaries to shape and constrain meaning,
but are not rigidly ﬁxed and determinate. The boundary of a
placement gives a context or orientation to thinking, but the
application to a speciﬁc situation can generate a new perception of that situation and, hence, a new possibility to be tested.»
(BUCHANAN, 1992: 17)
«Um acto destrutivo constitui-se sempre como expressão de
uma recusa. Seja esta recusa referente a uma materialidade objectiva, com tudo o que isso representa, ou a uma experiência
abstracta, como é a das ideias e conceitos, esta recusa é sempre
realizada através de excesso e criação (...) devém uma poderosa
ferramenta crítica que não se limita apenas ao tempo especíﬁco
da ocorrência, dado que a destruição opera sempre de forma
transversal, reformulando o Passado e ressurgindo de formas
imprevisíveis no Futuro.» (LAGOA, 2011)
Este acto de destruição, que pode ser estendido ao arquivo descreve uma nova possibilidade a testar, um modelo possível para alterações nos espaços de produção e representação em design. Consiste
na tentativa de expor as bases estruturais dos conceitos e ideias, e
dos seus próprios actos de criação e produção. Conﬁgura-se como
um conjunto possível de operações a efectuar, que ao introduzir
um conjunto de reformulações e processos novos de visionamento
e organização, permitem, numa última fase, a passagem de um
estado para outro na disciplina.
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O arquivo, entendido como a entidade consolidada de conservação e armazenamento da informação e objectos resultantes de um
processo de produção e publicação, e como conﬁgurador de um
mapeamento de produção cultural, representa um ponto de partida
para processos múltiplos de interpretação e reedição (tendo sempre
presente o seu carácter público).

mapeamento de
produção cultural
INTERPRETAÇÃO
REEDIÇÃO

O acto de exposição, e de curadoria, assume-se como um segundo
espaço potencializador de novas signiﬁcações, de possíveis experiências abstractas, nas quais as ideias e, em simultâneo, os próprios
objectos, são alvo de inúmeros actos de transformação.
Entendem-se estes actos como uma possibilidade de interpretação
e de criação de novos gestos de formulação e edição, nos quais este
mesmo arquivo é (re)activado e transformado em novos objectos
formalizadores de um novo espaço de produção crítica. O design
e os designers têm conﬁgurado consecutivamente o espaço de exposição e disseminação destas ideias e conteúdos como um modelo
para uma segunda etapa de publicação dos próprios trabalhos/objectos, que permite não só a reformulação e reedição destes, mas
também o repensamento da própria disciplina, dos seus limites,
ferramentas e campos de actuação. Neste sentido, sendo um tema
que tem vindo a ganhar uma maior profundidade no discurso em
design, debate-se actualmente a importância do espaço de exibição, no qual o design tem expandido a sua actuação. Mais do que
o cruzamento de conhecimento entre disciplinas, o designer tem
procurado, neste contexto de cultura de network, transmutar o seu
espaço de produção e de questionamento para outras áreas nas
quais possa criar um corpo de trabalho.
«Alguns, como Andrew Blauvelt e Wim Crouwel, assumiram o
papel de comissários, como extensão natural da sua actividade
enquanto designers, não se limitando a gerir a imagem gráﬁca
de uma instituição, mas participando activamente na concepção
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acto de exposição e
curadoria

processos de
transformação do
arquivo

Diogo Ramalho

de exposições, palestras e eventos” e outros, como Steven Heller,
Rick Poynor ou Max Bruinsma assumiram-se como “escritores”
de um modo que convida a diluir as fronteiras, em alguns contextos ainda fortemente demarcadas, entre a teoria e a crítica
do Design – mesmo que seja eventualmente necessário refazer
a teoria e repensar a prática tal como sugeria Andrew Blauvelt.»
(BÁRTOLO, 2008)

processos
interdisciplinares
modelo conceptual
Geometria de Uma
Obra Aberta

critical action
(BECK, 2010)

Este processo, caracterizado por uma forte componente de interacção entre disciplinas, dota o design de uma nova postura multi
e interdisciplinar(16) que, no final, não é traduzida num medium
único, mas sim num arquivo heterogéneo e, sobretudo, colectivo.
Neste momento, e tendo em conta o modelo conceptual Geometria
de Uma Obra Aberta, irá ser analisado o espaço expositivo e os modos de interligação entre o design de comunicação e as lógicas de
produção deste em relação às formas de exibição e, neste sentido,
de desconstrução dos objectos e do arquivo.
«The museum can be a collective commons for learning, reflection, and critical action, as well as a platform for delivering
information and provocation and a stage for learning, social
connectedness and critical action.» (BECK, 2010)

D2.2 ESPAÇO EXPOSITIVO COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO
E COMUNICAÇÃO EM DESIGN
«The power of display permeates cultural venues from museums to car dealerships. Display embodies the capacity to generate points of access, the potential to make meaning, to encourage or discourage specific experiences, to confer value, and to
create and focus desire.» (AULT, 2006: 15)

(16) Esta postura multi e interdisciplinar que caracteriza o design tem origem, segundo
Bilak, no facto de o próprio designer não estar restrito a um único conteúdo ou ideia: «[…]
unlike the work of other professionals, the work of a designer is not restricted or defined
by its content, in fact designers are trained to accomodate and express various, often
contradicting ideas.» (BILAK, 2006) Como acrescento a este discurso, Bailey define esta
característica do design pelo facto desta apenas prevalecer devido à existência de outras
disciplinas, introduzindo o conceito de design como ghost discipline: «[…] graphic design
only exists when other subjects exist first. It isn’t an a priori discipline, but a ghost; both a
grey area and a meeting point.» (BAILEY, 2007)
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«In recent years however, we are witnessing the emerging of a
relatively new phenomenon: graphic designers themselves are
apparently becoming more and more interested and involved in
the exhibition context as a space of production, and in appropriating the kind of roles and functions that are characteristic of the
exhibition format.» (CAMUFFO e DALLA MURA, 2012: 1)
O design, principalmente nestes últimos anos tem expandido o
seu campo de acção para territórios que não lhe eram directamente associados anteriormente. No contexto do espaço expositivo,
dedicado sobretudo às artes plásticas, tem sido consideravelmente
utilizado, quer como plano de projecção/exibição do trabalho em
design, quer como um novo momento, um novo espaço de produção para design.

DESIGN
expansão dos
campos de acção

contexto
espositivo como
um novo espaço

Se, por um lado, se pode distinguir com clareza o papel do design
na formulação do próprio espaço expositivo e a sua importância
num planeamento e delimitação dos objectivos curatoriais de uma
exposição, por outro lado, e cada vez com maior inﬂuência, o espaço expositivo torna-se uma procura constante para o designer de
um segundo momento de criação/edição. Neste sentido, o espaço
expositivo como espaço de produção surge como um possível momento de desconstrução, espaço de apresentação e sobretudo de
representação e interpretação dos objectos resultantes do processo
de produção característicos da disciplina: «Publicação como uma
ferramenta de legitimização e estabelecimento, edição como um
processo de deﬁnição e revelação, e distribuição como um instrumento de comunicação»(17) (BENERA e ESTEFÁN, 2011: 22).
O trinómio publicação, edição e distribuição, que consiste na forma mais consolidada de produção (construção) em design, é revisto
e reinterpretado neste segundo momento do espaço expositivo. Estando presente uma forte componente social e de carácter público,
é permitido ao designer, nesta extensão da produção para o espaço
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(17) Tradução livre do autor: «Publishing as a tool of legitimizing and establishing, Editing
as a process of defining and revealing, and distribution as an instrument of communication.» (BENERA e ESTEFÁN, 2011: 22)

de produção em
design

desconstrução
apresentação

PUBLICAÇÃO
EDIÇÃO
DISTRIBUIÇÃO

Diogo Ramalho

expositivo, uma reavaliação e reedição dos conteúdos produzidos,
surgindo novas potencialidade de publicação/distribuição dos conteúdos inerentes a esse trabalho.

«relationship
between graphic
design and the
exhibition space»

«This phenomenon opens up a number of questions that call for
an overall re-examination of the relationship between graphic
design and the exhibition space, with exhibition making and
curating, and of the implication this has for design culture.»
(CAMUFFO e DELLA MURA, 2012: 1)
Esta procura do espaço expositivo como espaço de produção em/
para o design levanta inúmeras questões, quer sobre o posicionamento da disciplina relativamente aos novos contextos a que se
associa actualmente, quer ao modo como ela própria se passa a
estruturar internamente:

I

Quais os motivos que levam actualmente os designers a procurar a exposição como um medium de produção e disseminação de conteúdos?

II

Quais as implicações culturais e sociais desta associação e o posicionamento do designer contemporâneo neste processo?

III

Quais os valores inerentes ao design no contexto expositivo e, de
que modo, se alteram para se acomodarem a novos contextos dentro destas práticas?

IV

Quais os discursos críticos que se constroem à volta do espaço expositivo, e que são transpostos para o design?

V

De que modo são criados momentos de ruptura ou continuidade nestes novos espaços, relativamente à produção tradicional em design?(18)
(18) Estas questões são algumas das levantadas para a conferência Graphic design, Exhibiting, Curating (26 Junho 2012), na Universidade de Design e Arte em Bozen-Bolzano.
Foram interpretadas pelo autor, de modo a adequarem-se à problematização em questão:
«What are the motives behind graphic designers’ choice to use the exhibition as a medium
for producing and disseminating contents? What does this new engagement reveal about
the cultural and social role and position of the contemporary designer? What are the
values attached to graphic design within the exhibition context, and how do they shift
according to different contexts? What kind of public do designers aim to address, and
what kind of public is actually being reached through exhibitions and related activities?
What critical discourse, if any, on graphic design is built through and around exhibitions?
How do acts of exhibiting and curating relate to the traditional activity of graphic design?»
(CAMUFFO e DALLA MURA, 2012: 1 a 2)
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«People who disagree with the exhibition of graphic design
give the argument, among others, that graphic design is about
context, and the exhibition of graphic design – the creation of
an artiﬁcial setting – goes against its function. In my case, I
interpret the context of the graphic design exhibition as a way
of reactivate the objects through a critical or artistical prism,
as an exercise of formatting a new space of existence of the
designed object.s» (CHEETHAM, 2012)
«(...) if the graphic design is not in support of the exhibition
narrative, then it can only get in the way or misrepresent the
story.» (SUEDA, 2012)

(1)
CHEETHAM
reactivate objects

(2)
SUEDA
support of the
exhibition narrative

«(...)At the Modern [MOMA], all forms of Design are introduced in strict relationship with the other forms of visual culture (...) interdisciplinary facilitates the understanding of design’s composite nature.» (ANTONELLI, 2011: 76)
A expansão do design para os territórios da exibição e exposição,
pode ser entendida como uma reactivação dos objectos resultantes
de um primeiro momento de produção do design (CHEETHAM,
2012) criando um segundo momento de edição e reinterpretação;
pode ser entendido como um suporte essencial para a construção narrativa da própria exposição (SUEDA, 2012); ou como um
espaço de produção, no sentido mais directo, no qual a própria
disciplina é confrontada com a sua própria estrutura, permitindo
novos olhares sobre a natureza do design, resultado de um processo
interdisciplinar (ANTONELLI, 2011: 76).
As questões levantadas têm como principal objectivo o entendimento
do papel do design no panorama contemporâneo, e entender as
associações criadas com outras disciplinas e os espaços que elas
preconizam. Centram-se sobretudo, numa questão principal que
consiste no modo como é ou deveria ser percepcionado o design
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(3)
ANTONELLI
understanding
design’s nature
EXPANSÃO DO
DESIGN

processo
interdisciplinar

ﬁg.2 - Wolfgang
Tillmans exhibition space.

ﬁg.3 - Vito Acconci,
Service Area, 1970.

fig.4 - Wolfgang
Tillmans, Truth
Study Center, 2005.
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rehypothesis

actualmente. Ao mesmo tempo, ao questionar-se essas incursões
do design noutros campos, nomeadamente no espaço expositivo,
tal proporciona efectivamente um repensamento (ou rehypothesis)
da disciplina.

D2.3 CASOS DE ESTUDO
Os casos de estudo seleccionados, uns de carácter mais descritivo
e outros ao nível do comentário ou ilustração, constituem-se como
aspectos de análise enunciados ao longo desta problematização.
Agrupam-se dentro de três categorias.
I.

A QUESTÃO DO ARQUIVO COMO MODELO DA PRÁTICA
ARTÍSTICA – projectos artísticos no qual o arquivo é premissa
de desconstrução / interpretação para se constituir um modelo de
produção – subSENSORIAL/The File Room: Antoni Muntadas; The
Atlas Group Archive, Atlas Group vol.1;

II.

A QUESTÃO DA EDIÇÃO E INTERPRETAÇÃO NO ESPAÇO
EXPOSITIVO – projectos e seminários nos quais está presente
uma postura crítica face ao papel do design e do designer, num
contexto expositivo – Téléthèque, Encontros Videográficos/The Daimler
Session; Ghosts in the Machine;

III.

A QUESTÃO DO DESIGN COMO ESPAÇO DE PRODUÇÃO
NO CONTEXTO DO ESPAÇO EXPOSITIVO – projectos que
exploram o papel do design/designer no espaço expositivo contemporâneo, enquanto espaço de produção – Graphic Design in the White Cube; Reading Forms, Exhibiting Graphic Design Exhibitions/Graphic
Design, Exhibition Context, Curatorial Practices; Forms of Inquiry, The
Architecture of Critical Graphic Design.

245

GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA TOMO II

Por outro lado, a cada um destes casos de estudo corresponde uma
localização e extensão especíﬁcas dentro do esquema e modelo
conceptual do laboratório Frequently Asked Questions (no eixo em
que esta problematização individual se enquadra, i.e., (A)rquivo).
A linha comum aos projectos das três categorias baseia-se na procura de uma linguagem transversal ao design e outras disciplinas,
nomeadamente a exposição/curadoria, e dos processos de diálogo,
análise e pesquisa que permitem a construção e repensamento de
uma nova atitude crítica face à natureza do próprio design.

FAQ
(A)rquivo

processos de
diálogo, pesquisa
e repensamento do
design

Como metodologia de análise e, na procura de respostas às questões lançadas anteriormente, cada caso de estudo é analisado, tendo
em conta os seguintes aspectos – resumo e descrição dos princípios
projectuais, documentação dos objectos e resultados produzidos,
análise projectual e veriﬁcação das respostas às questões lançadas
nesta problemática. Neste sentido procura-se veriﬁcar as implicações culturais e o posicionamento do designer nestes processos; os
valores inerentes ao design no contexto expositivo, e de que modo
se alteram para acomodarem outras práticas; e quais os discursos
críticos, se existentes, que se constroem e poderiam ser transpostos
para a disciplina(19).
Pretende-se com esta análise deﬁnir pontos comuns entre os diferentes projectos e encaminhar a análise no sentido de extrair
conclusões ou respostas possíveis sobre os modos de continuidade
e ruptura nestes novos espaços aos quais o design de comunicação
se associa. Deste modo pretende-se também veriﬁcar as alterações
aos espaços e métodos de produção e a tradução dessas consequências na produção de massa crítica da própria disciplina, fazendo
um (possível) mapeamento da diluição e alteração dos limites do
design no contexto actual.

mapeamento e
limites do design no
contexto actual
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(19) Estas questões foram enumeradas no capítulo anterior.
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D2.3.1 Entre/Between (subSENSORIAL)
/The File Room: Antoni Muntadas

(1971-73) arquivo
sistemático

( 1994) instalação
artística
(2011-12) exposição
retrospectiva

De toda a obra de Antonì Muntadas(20), interessa destacar três projectos que, a partir do conceito de arquivo, criam um corpo de
trabalho de modos distintos. O primeiro, subSENSORIAL corresponde ao registo de experiências, acções e actividades, registadas
pelo próprio Muntadas entre 1971 e 1973, construindo-se enquanto
arquivo sistemático de uma fonte de conhecimento; o segundo,
corresponde ao The File Room, instalação temporária montada em
1994, que parte do conceito mais formal de arquivo para criar um
momento de diálogo e discussão sobre os modos de acesso à informação e censura; por ﬁm a própria exposição Entre/Between(21),
pelo modo como interpreta o conceito de arquivo na concepção da
exposição e exibição dos projectos de Muntadas e da sua forma de
produção multimédia.
«His body of work frames a discourse on the visible and the
invisible systems of communication and power in a society increasingly dominated by the spectacles of mass media, hyper
consumption and ever-advancing technologies. However,
Muntadas’ work does not oﬀer precise narratives or solutions, it
lies between, uncovering the connective tissues that constitute
the complex social fabric of contemporary life.» (AUGAITIS e
BORJA-VILLEL, 2011: 2)

sub SENSORIAL

O projecto subSENSORIAL é um registo sistemático e focado na
construção de um arquivo multimédia que examina as diversas formas de percepção e expressão de um percurso pessoal, explorando
diferentes formas de agrupamento e representação dessas observações. Muntadas criou um conjunto de acções de forte carácter
espacial (nos quais analisava e interpretava a realidade através do
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(20) Antonì Muntadas (Barcelona, 1942) é um artista plástico, que se insere na perspectiva
artística da arte conceptual e media art, utilizando recorrentemente o vídeo, a fotografia, a
performance ou a instalação como ferramenta de crítica política, social e sobretudo, cultural. O
seu trabalho expõe predominantemente temáticas em torno da dualidade, tais como a dialética
entre público e privado, o poder politico e cultural e os sistemas de comunicação e media. Para
um maior entendimento da obra de Muntadas consultar (AUGAITIS e BORJA-VILLEL, 2011).
(21) A exposição esteve patente no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (2011) e
no Museu Calouste Gulbenkian (2012).
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corpo e dos sentidos) que se constituíram como projecto. Este arquivo foi construído através de sucessivos registos, com graus de
complexidade e aprofundamento distintos, nos quais aliou texto,
fotograﬁa, desenho, escultura, performance, instalação e vídeo
para documentar e arquivar os fragmentos delineadores desse sistema.
Em The File Room é recriado ﬁsicamente o ambiente fechado e
escuro de uma sala de arquivo, no qual é feita a exploração da
dialética entre espaços virtuais e espaços físicos, enfatizando o confronto entre a base de dados material e a internet database. O objectivo do projecto era o de especulação sobre métodos e sistemas de
gravação e catalogação da informação, enquanto reconhecimento
e memória. O objecto escultórico remete para o espaço físico do
arquivo (na sua conﬁguração mais tradicional), criando um ponto
de confronto (com o objectivo de induzir ao diálogo e contestação)
com a introdução de terminais e monitores e toda uma linguagem
transposta do universo digital.
Estes dois projectos estavam patentes em duas esferas distintas da exposição Entre/Between (Museo de Arte Reina Soﬁa, Madrid, 2011-12;
Museu da Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2012). A linha
editorial/curatorial da própria exposição consistiu numa reinterpretação do projecto artístico de Muntadas, e na produção de um novo
arquivo, um novo sequenciamento expositivo que introduziu novas
conﬁgurações e um ponto de vista distinto ao trabalho.
«Muntadas’ projects generally respond to particular conditions
of time and place: they address a multitude of social contexts,
and introduce themselves into a variety of locations, using diverse media. Consequently, the representation of his practice in
a museum installation such as this, where his works are inserted into a new time and place, generates a number of paradoxes
and requires further translation and reinterpretation – such a
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Entre/Between

ﬁg.5 - Antonì
Muntadas,
subSENSORIAL,
1971-73.

fig.6 - Antonì
Muntadas, The File
Room, 1994.

fig.7 - Antonì
Muntadas, Entre/
Between, 2011-12.
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process of reframing is itself one of the artist’s principal recurring motifs.» (AUGAITIS e BORJA-VILLEL, 2011: 2)
A exposição recriou o carácter multimédia e fragmentário do trabalho de Muntadas, o registo de acções e percepções, o confronto
de conceitos de comunicação e poder, e registo cultural em sociedade (temáticas recorrentes ao longo do seu trabalho). Consequentemente, foi criado um percurso, uma catalogação na qual a
cronologia espácio-temporal não foi seguida, entre constelações
temáticas(22), que reuniram em si projectos com temáticas análogas.
Este processo de catalogação da própria exposição contribuiu quer
para um novo entendimento, mais global e complexo, da obra de
Muntadas, e para a problematização sobre estas temáticas, pertinentes ao discurso da cultura de network.

D.2.3.2 The Atlas Group Archive, Atlas Group vol.1
(1999) arquivo/
projecto artístico

«The Atlas Group is a project established in 1999 to research
and document the contemporary history of Lebanon. One of
our aims with this project is to locate, preserve, study, and produce audio, visual, literary and other artifacts that shed light
on the contemporary history of Lebanon. In this endeavor, we
produced and found several documents including notebooks,
ﬁlms, videotapes, photographs and other objects. Moreover,
we organized these works in an archive, The Atlas Group Ar-

(22) As nove constelações temáticas são as seguintes: I (Microspaces) análise das formas
de percepção e expressão do espaço privado [está incluído o conjunto de acções do projecto subSENSORIAL]; II (Media Landscape) exploração dos espaços e formas de comunicação, mass media, uma linha de pesquisa centrada no fluxo e circulação da informação,
world wide web; III (Spheres of Power) faz a estruturação espacial, simbólica e gráfica
dos modos como os esquemas de Poder são estabelecidos e estruturados; IV (Domain
of Fear) centra-se nas questões do privado, da identidade e linguagem, e o confronto
entre o espaço privado e o público; V (Places of Spectacle) um olhar sobre a sociedade
contemporânea e os rituais de espectáculo como forma de interação pública e social; VI
(Communal Spaces) é questionada a própria natureza do espaço público, modelos de
exploração e criação de mitos e memórias colectivas; VII (The Archive) numa tentativa de
revelar, reavaliar e enfatizar metodologias de processamento, sistematização e gravação
da memória/arquivo [The File Room]; VIII (Field of Translation) interpretação de formas
de comunicação, convenções e linguagens, através de palavras, conceitos, histórias e objectos de produção cultural provenientes de esquemas de sociedade distintos; IX (Systems of Art) análise das formas, normas, convenções do mundo artístico e das próprias
linguagens de exibição e audiências. (AUGAITIS, 2011)
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chive. The project’s public forms include mixed-media installations, single channel screenings, visual and literary essays, and
lectures/performances.» (RAAD, 2012)
Tal como enunciado acima, o Atlas Group é um colectivo fundado
por Raad, este objecto em 1999. Este arquivo afirmou-se como um
projecto artístico, com a intenção de criar um campo de pesquisa e
de produção. O projecto baseou-se num modelo expositivo de produção e distribuição das peças produzidas pelo colectivo artístico, a
par de um arquivo em constante construção, aspectos depois transportados para o modo como as próprias exposições eram montadas.
Este projecto surge como caso de estudo, quer pela importância do
próprio modelo de arquivo e a forma como é construído, quer pela
transição feita entre este conceito de arquivo e o espaço expositivo.
No arquivo(23) é criado um sistema de catalogação que divide estes
objectos em três tipos: (I) TYPE A – ficheiros/documentos produzidos pelo colectivo e atribuídos a indivíduos ou entidades fictícias
(Fakhouri File, Raad file, Bachar file); TYPE FD – ficheiros/documentos produzidos e atribuídos a entidades/indivíduos anónimos
(Secrets file, Operator#17); e TYPE AGP – ficheiros/documentos
produzidos e atribuídos de forma inequívoca ao colectivo (Sweet
Talk file, Thin Neck file). As temáticas projectuais situam-se nos
campos da experiência e memória, autenticidade e autoria e o modo
como a história pode ser arquivada, narrada e desconstruída: «Todos
estes “documentos” são acompanhados da catalogação dos arquivos
que fornecem uma suposta visão sobre aqueles que os originaram, e
como se tornaram posse do arquivo»(24) (NAKAS, 2006).
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(23) O arquivo tem um modelo sintético disponível em www.theatlasgroup.org e incluí
inúmeros objectos em diversos formatos: vídeo, fotografia, cadernos de apontamentos,
entre outros. (24) Tradução livre do autor: «All these “documents” are accompanied by entries from
the archives that provide supposed insight into who originated them, how they were created, and how
they came into the archive’s possession» (NAKAS, 2006).

Atlas Group
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ﬁg.8 - The Atlas
Group, Archive
vol.I, 1999.
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ﬁg.9 - Plataforma
Ma, Conversa #01,
2010.
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D2.3.3 Téléthèque, Encontros Videográficos
/ The Daimler Session
«[…] a TÉLÉTHÈQUE é um formato temporário de um arquivo que se quer activo. Um arquivo que está a ser acrescentado,
documentado, estudado, reﬂectido e consultado consecutivamente e em permanência. Um arquivo constituído por todos os
que se encontram com ele.» (CASTRO, 2010)
Téléthèque
(2010) espaço de
discussão

FAQ

A Téléthèque (2010) é um projecto da Plataforma Ma(25), que criou
um espaço de conversas, projecções e discussões mensal (Institut
Français du Portugal, Lisboa), com a temática central centrada no
registo imagético videográﬁco. Tal como enunciado na introdução do projecto, mais do que se constituir como uma exposição,
fundamenta-se num espaço propício à discussão crítica e problematização dos projectos apresentados. Cada artista/curador convidado introduz os seus objectos, histórias ou todo um conjunto de
elementos pertinentes à composição do arquivo geral da Téléthèque.
Para além da preservação de um arquivo contemporâneo de peças
audiovisuais, pretendeu-se a desfragmentação destes objectos que
constituem o arquivo, despoletando momentos de reﬂexão, problematização e (re)criação de novas narrativas.
Este projecto, para além dos espaços de edição e conformação de
um arquivo colectivo, remete para o próprio funcionamento do
laboratório Frequently Asked Questions, nas metodologias, processos
e problematizações utilizados(26).

(25) A Plataforma MA, de Aida Castro, Catarina Marto e Maria Mire, (http://maplataforma.blogspot.pt): «surge para reunir capacidades numa ordem prática, fundamentalmente
na criação de um campo onde se possa operar dentro do conceito ma: de tornar visível o
invisível, através de propostas e projectos artísticos específicos que contemplam a ideia
de arquivo, investigação e crítica. Enquanto pacto associativo e colectivo pretende constituir um arquivo disponível que dê apoio a artistas, investigadores e a todos os interessados. Assim como pretende lançar dados reflexivos e críticos nos vários formatos da arte
contemporânea» (CASTRO, 2010). (26) Os encontros videográficos Téléthèque, em formato colaborativo e colectivo, funcionam segundo moldes semelhantes aos explorados
no laboratório Frequently Asked Questions, nomeadamente nas fases de wonder room e
reading room. Para um entendimento mais específico da operatividade do laboratório ver
capítulo 3, Geomteria de Uma Obra Aberta – modelo e laboratório, TOMO III.
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«(...) os fragmentos recolhidos de uma certa realidade, entram
aleatoriamente no atelier e saem dispostos numa nova ﬁcção.
Por ﬁcção deseja-se aqui acrescentar a ideia de modelação, de
colocação de um fragmento perante um outro, que depois instituirá um novo todo. E também enquanto signiﬁcado de uma
operação primeiro de distanciamento e posteriormente de interligação entre o “trabalho de campo” e o espaço de reﬂexão,
criação e proposta sobre algo.» (CASTRO, 2010)
O seguinte projecto está intercalado com o Téléthèque pelo modo
como é feita, num espaço expositivo ou de diálogo, a confrontação
entre objectos para a criação de uma nova narrativa. The Daimler
Session (2006) foi concebida como uma instalação, executada por
Pedro Lagoa, Hanna Hildebrand, Jorma Foth e Martin Flemming,
na Galeria de Daimlerstrasse 32, Frankfurt am Maim. A instalação
consistiu na apropriação do espaço da galeria logo após a conclusão e desmontagem da exposição em curso. Com todas as obras já
removidas do espaço, as descrições destas mesmas obras foram o
ponto de partida para a concepção de um novo corpo de produção. O novo objecto, de reinterpretação curatorial, foi composto
como uma peça sonora, correspondente a cada título presente na
galeria. Deste modo, criou-se uma desfragmentação de linguagens,
processos e objectos que resultou num novo entendimento da exposição(27). Desta sobreposição de objectos, pretendeu-se salientar
o processo de distanciamento e de interligação entre fragmentos de
naturezas distintas, que permitiram criar novas narrativas e formas
de pensar os objectos em questão.

D2.3.4 Ghosts in the Machine
«Ghosts in the Machine, therefore, does not aspire to put together a systematic, comprehensive reconstruction of the ties between man, machine, and art; that would be a task too great to
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(27) Para uma visualização das peças da performance, consultar www.thedaimlersession.
blogspot.pt

The Daimler
Session

(2006) intervenção
artística
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accomplish in a single exhibition. Rather than a classic historical
survey, Ghosts in the Machine is conceived like a Wunderkammer, a cabinet of curiosities presenting a sequence of objects and
artworks that are linked together by a web of references and associations (...).» (CARRION-MURAYARI e GIONI, 2012: 9)
Ghosts in the
Machine

(2012) arquivo como
reinterpretação
não-linear

Ghosts in the Machine(28) foi criada como uma exposição na qual cada
artista manifestou, através das suas peças, o fascínio ou influência com a tecnologia e suas diversas materializações. A exposição
articulou textos, imagens e objectos de diversas áreas e locais de
produção dos últimos 50 anos. Organizou-se segundo uma lógica
de catalogação e de leitura não-linear. A montagem da exposição
teve como objectivo explorar, por um lado, a influência do Homem
em relação à tecnologia, e por outro o impacto que esta teve nele,
na sociedade e nos objectos resultantes da sua produção cultural.
«Many of the artists in the show take a scientific approach to
investigating the realm of the invisible, dismantling the mechanics of vision in order to conceive new possibilities for seeing (...)
The works in “Ghosts in the Machine” are assembled across a
variety of media to form a prehistory of the digital age. As technology has accelerated and proliferated dramatically over the
past twenty years, artists have continued to monitor its impact
(...) These recent works, while reflecting technological changes,
also display a fascination with earlier machines and the types of
knowledge and experiences that are lost as we move from one
era to the next, constantly dreaming up new futures that will
never arrive.» (CARRION-MURAYARI e GIONI, 2012)
No entanto, o objectivo da exposição não foi o de montar um arquivo capaz de narrar eficazmente, e de forma linear e histórica,
a evolução tecnológica dessas últimas décadas, mas sim estabelecer um olhar novo de reinterpretação desse impacto tecnológico.
Criou-se assim um arquivo de novas associações, onde os objec-
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(28) A exposição Ghosts in the Machine, curada por Massimiliano Gioni e Gary Carrion-Murayari, esteve presente no New Museum (Nova Iorque) de Julho a Setembro de 2012.
Informação mais detalhada da exposição pode ser consultada em www.newmuseum.org/
exhibitions/view/ghosts-in-the-machine.
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tos, textos e imagens importados foram reformulados, reeditados e
transformados, através de um processo de produção crítico sobre a
temática em questão.

D2.3.5 Graphic Design in the White Cube, 2006
Graphic Design in the White Cube é o título da exposição de/sobre
design gráfico, enquadrada na 22ª Bienal de Brno (2006). A exposição, organizada por Peter Bilak, teve como base o lançamento de
um brieﬁng e concurso projectuais, focados na própria exposição.

Graphic Design in
the White Cube
(2006) concurso e
exposição

O brieﬁng e concurso foram lançados para a criação de um cartaz
que funcionasse a dois níveis distintos: como anúncio da própria
exposição da Bienal, e como objecto de exibição e crítica na própria exposição. Deste modo, de todas as propostas recolhidas, foram
selecionados os projectos de um conjunto de designers ou colectivos(29), no qual o objectivo era criar objectos inseridos no contexto
do próprio espaço expositivo, em detrimento da mostra de projectos
ou trabalhos criados noutros contextos externos: «Em vez de trazer
trabalhos do exterior para a galleria, esses eram produzidos para a
galleria. Em vez de recriar o context para a exposição, as condições
da galleria são o context para o trabalho.»(30) (BILAK, 2006)
Este projecto expositivo concentra no seu próprio espaço diversas
funções, as de exibição, divulgação e crítica dos objectos de design
de comunicação, resultantes de um processo de produção específico, e em simultâneo, esse espaço de produção é o próprio espaço
expositivo, interno e contextual. Ao assumir os objectos criados
para a divulgação da exposição como os próprios objectos de expressão e formalização do próprio espaço expositivo, Bilak pretendeu demonstar que os objectos em questão não estariam desligados
do contexto real que lhes está inerente.

258 (29) Os designers/colectivos comissionados pela exposição Graphic Design in the White
Cube foram: Dexter Sinister, Julia Born, Norm, Peter Buchannan Smith, Sulki & Min Choi,
Elliott Earls, Paul Elliman, Experimental Jetset, Éric and Marie, James Goggin, Harmine
Louwé, Kei Matsushita, Luna Maurer, Mevis & Van Deursen, Scott Stowell, Manuel Raeder, Round e Stripe. (30) Tradução livre do autor: «Instead of bringing work from outside to the
gallery, the work is made for the gallery. Instead of recreating the context for the exhibition, gallery
conditions are the context for the work.» (BILAK, 2006)
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«Organizing graphic design exhibitions is always problematic:
graphic design does not exist in a vacuum, and the walls of the
exhibition space eﬀectively isolate the work of design from the
real world. Placing a book, a music album, or a poster in a gallery removes it from the cultural, commercial, and historical
context without which the work cannot be understood. The entire raison d’être of the work is lost as a side eﬀect of losing the
context of the work, and the result is frozen appearance stripped
of meaning, liveliness and dynamism of use.» (BILAK, 2006)
Deste modo é criada uma exposição que, de certo modo, faz uma
análise do objecto de arte/design como parte de um processo e
de um contexto especíﬁco (neste caso a própria exposição), questionando a perda de contexto que geralmente pode ocorrer num
espaço expositivo.

D2.3.6 Forms of Inquiry: The Architecture
Of Critical Graphic Design
Forms of Inquiry

«Forms of Inquiry emerges from a desire to draw attention to
a number of recent developments in the ﬁeld of graphic design
that highlight its increasingly fertile relationship with architecture. Broadly, this involves a loose network of fellow-travellers
whose work mobilises graphic design as a speciﬁcally critical
activity (...) More speciﬁcally, it involves work that is motivated by a shared impulse to reframe the circumstances surrounding contemporary graphic practice by using intuitive modes
of investigation to probe the boundaries of the discipline and
to explore the mutual exchange and shared lineage between
graphic design and architecture.» (KYES e OWENS, 2007)

(2007) inquérito,

O projecto Forms of Inquiry (2007), lançado pela AA Association, tem
como base o formato do inquérito (na sua vertente de questionar)

reading room,
publicação
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como forma de promoção e desenvolvimento dos processos de investigação crítica em arquitectura e design. O inquérito consiste no
estudo sistemático, num processo de selecção e observação, a partir
de uma problemática base (geralmente através do lançamento de
uma pergunta) que procura extrair daí um novo entendimento sobre essa questão. Este inquérito é entendido como o lançamento de
uma linha condutora de pensamento que pretende efectivar uma
produção, que embora sem um rumo inicial específico, pretende
actuar de forma empírica e intuitiva.
Através de um grupo abrangente de designers/arquitectos internacionais, não se foca num medium específico, nem num conjunto de estratégias delineadas à partida. Pretende criar uma network
globalizante (que parte da AA Association) para se estender a um
conjunto de designers e arquitectos(31). É criado nesta network um
campo de acção especulativa e experimental, que se centra no
objecto impresso como ponto de discussão do discurso das duas
disciplinas. Afirma-se, porém, como um processo em constante
evolução, que admite uma multiplicidade de formas e de sistemas
de exposição dos conteúdos – desde a publicação impressa à exposição curatorial.
As várias linhas condutoras de investigação levaram à criação de
alguns projectos que se materializaram de modos distintos, e através de diferentes media – desde o texto ao projecto curatorial, da
instalação à aplicação interactiva. Serviram, no entanto, para criar
um corpo de discussão e negociação – com temáticas que circulam
à volta dos modos de produção, da relação entre designer e cliente, do papel do designer como autor, editor ou distribuidor, dos
novos modos de produção como expansão dos limites da prática,
entre outros. Estas problemáticas foram materializadas de modo
contínuo e evolutivo, construindo um corpo de trabalho que deu

260 (31) Alguns dos colaboradores do projecto são: Åbäke, Julia Born, deValence, Dexter Sinister, Paul Elliman, Experimental Jetset, James Goggin, Will Holder, Hudson-Powell, Jürg
Lehni, Karel Martens & David Bennewith, Metahaven, Mevis en Van Deursen, John Morgan,
Radim Pesko, Project Projects, Manuel Raeder, Emmet Byrne, Alex Dearmond & Jon Sueda,
and Michael Worthington. No que se refere às reading rooms do Forms of Inquiry, alguns dos
curadores foram: Sandra Kassenaar (Werkplaats Typografie), Jörg Koch (032c), Zak Kyes &
Wayne Daly (AA Print Studio), Jonathan Maghen (Textfield), Benjamin Sommerhalder (Nieves), Sulki & Min Choi (Specter Press), Luke Wood & Jonty Valentine (The National Grid).

Diogo Ramalho

origem a exposições e reading rooms. Deste modo, este conjunto
de direcções são activadas no espaço expositivo, adquirindo uma
segunda leitura, através dos diversos intervenientes.
«This collection will amass new contributions as the show
travels and includes independent scholarly publications, books,
’zines and other printed matter that exemplify graphically driven modes of inquiry, with a particular emphasis on those that
investigate the connections between design and architecture.
A separately bound publication documents these contributions,
serving as a kind of suggested reading list or annotated bibliography. Conceived as an ongoing investigative project in its own
right, with associated talks and events, Forms of Inquiry has
been commissioned by the Architectural Association as part of
its continuing mandate to cultivate discourse on contemporary
visual culture and its relationship to architecture. The work
collected here begins to map out this field of possibilities, both
material and methodological.» (KYES e OWENS, 2007)

D2.3.7 Reading Forms, Exhibiting Graphic Design Exhibitions /
Graphic Design, Exhibition Context, Curatorial Practices
Reading Forms,
Exhibiting Graphic
Design Exhibitions

Reading Forms, Exhibiting Graphic Design Exhibitions, organizado
desde 2012 pelo designer Yotam Hadar, funciona como um compêndio ou repositório, um arquivo online (à semelhança de formatos
mais recentes, como o blog ou o tumblr).
Este formato ilustra, de um modo directo e sistemático, todos os
eventos, espaços e acções relacionadas com a curadoria e, mais especificamente, com a relação que esta exerce com o design.

(2012) repositório
online, blog

«Reading Forms is a blog-shaped depository of hyperlinks and
images of graphic design exhibitions, and of other situations
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that are visually, thematically or conceptually related. It tries
to examine modes and forms of presentation, observation, curation and interaction in the recontextualized display of graphic design.» (HADAR, 2012)
Funciona como uma base de dados que direcciona para cada projecto de exposição do design no contexto expositivo, em modelo de
hiperligação, redirecionando para os próprios suportes dos projectos
anunciados, exposições lançadas, mas também para ensaios e textos
críticos sobre o papel da disciplina no contexto contemporâneo.

Graphic Design, Exhibition Context, Curatorial Practices(32) tem como
plano central a pesquisa e análise do design, inserido no contexto
do espaço expositivo e das práticas curatoriais. O projecto suporta-se numa plataforma digital(33) e numa publicação impressa (Cura.
magazine) e em todo um conjunto de seminários, conferências e
exposições, que organiza.
Pretende divulgar e criar uma análise crítica que cruze as práticas
do design com as práticas curatoriais, criando matéria de análise
dos diferentes momentos de produção em design. Em todos os
meios de suporte do projecto está presente uma forte vertente crítica de divulgação. Cada um destes projectos complementa o outro
e as conclusões e objectos resultantes das exposições e conferências
são tema de estudo quer na publicação impressa, quer na plataforma digital. Ao mesmo tempo, são ensaiadas soluções que se constituem como suporte de diversas experimentações, e tomam lugar,
nomeadamente no espaço físico da galeria/museu.
«The exhibition context – understood as sites, practices, and discourses centered on non commercial exhibiting – appears today
as a signiﬁcant ﬁeld of activity and production for graphic design
(...) Beyond the traditional role played by graphic designers for
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(32)!Graphic Design, Exhibition Context, Curatorial Practices é um projecto de investigação iniciado em 2011, e que prevê estender-se até 2014, organizado por Giorgio Camuffo e Maddalena
Della Mura, na Universidade de Bozen-Bolzano. (33)!A plataforma digital pode ser acedida em
<pro2.unibz.it/projects/blogs/camuffo-exhibiting-curating>.

Graphic Design,
Exhibition Context,
Curatorial
Practices

(2011) exposição,
conferências,
publicação

ﬁg.10 - Forms Of
Inquiry, publicação
/espaço expositivo,
(2007).

ﬁg.11 - (Out of Box
Award, Austria,
2012) / (Feed
Tank, Atelier
Punkt, Québec,
2009) - contexto
expositivo e
editorial.
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institutions like museums and galleries, what is relevant today,
and relatively new, is the growing interest and involvement of
graphic designers themselves in the exhibition context, as evidenced not only by their participation in art exhibitions but also
by shows that are centered on graphic design – as object, subject
and language of exhibiting – as well as exhibitions promoted
and curated by graphic designers.» (CAMUFFO, 2011)
O motor do projecto baseia-se na procura consecutiva, e cada vez
com maior preponderância, de apropriação de ferramentas, funções
e características do espaço expositivo por parte do designer, o que
remete, por outro lado, para alterações bidirecionais que culminam na criação de novas formas de produção cultural. Estas novas
formas de produção cultural dão origem a espaços alternativos de
produção e a possíveis construções críticas, resultantes dos novos
entendimentos e dos diferentes processos de experimentação.
«(...) the proposed research aims to analyze and interpret the
relationship of contemporary graphic design with the exhibition context and with related curatorial practices, to discuss
its relevance through an assessment of its characteristics and
speciﬁcity as a form of cultural production, and to investigate
its implications for graphic design in terms of practices and
discourses. The combination of historical-critical study, case
study analysis, and qualitative empirical research, will help deﬁne and examine, from various view points, the phenomenon
in question, opening up new perspectives and ﬁnally building
a body of knowledge.» (Idem)
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D2.4 ESPAÇO EXPOSITIVO EM DESIGN - CONTINUIDADES E
RUPTURAS NO DISCURSO DA DISCIPLINA
Os casos de estudo selecionados têm a sua pertinência relativamente ao tema do espaço expositivo em design e dos reﬂexos no
contexto/discurso da disciplina de modos distintos – por um lado
alguns projectos são externos ao design (projectos artísticos que
tomam o arquivo como premissa para a desconstrução/reinterpretação de um modelo de produção), mas produzem um discurso
cultural passível de ser transposto para o campo do design, ou as
temáticas em discussão/análise analisam de forma proeminente o
contexto digital contemporâneo, como são exemplo: subSENSORIAL/Antoni Muntadas ou The Atlas Group Archive; outros projectos representam um contexto já inserido na disciplina, mas que
remete para a incursão, ou fusão do design com outras práticas
(nomeadamente a curadoria e práticas expositivas). Está-se portanto perante uma postura crítica face ao papel do design e designer
no contexto expositivo: Ghosts in the Machine, Graphic Design in the
White Cube, Téléthèque, Graphic Design Bozen-Bolzano; Reading Forms, Exhibiting Graphic Design Exhibitions.
«(...) The aim was, and still is, to open up the meaning of design,
and not to practice it as a discipline that stands alone (...) The nature of graphic design is a process of dialogue, analysis, research,
editing, curating and organizing.» (LUNGOMARE, 2012)

reflexos no
contexto/discurso
do design

fusão do design
com outras práticas
culturais

«process of
dialogue, analysis,
research, editing,

O facto de o designer ser um produtor de comunicação por natureza, faz com que se dê a legitimização da intersecção do seu discurso com o deste género de práticas expositivas. Segundo Lungomare
(2012), a associação do design à prática e espaço expositivo torna-se essencial no discurso contemporâneo pois a própria natureza
da disciplina é por si só um processo de diálogo, análise e pesquisa
e, consequentemente, de edição, organização e curadoria. Nestes
casos de estudo existe a procura de uma transposição de limites en-
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produção de
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tre media, da procura de um espaço entre esses limites que permita
redefinir a produção e o discurso dessas mesmas disciplinas. Essa
procura e redefinição produz, por um lado, uma ruptura com certos entendimentos do que têm vindo a ser os espaços de produção
cultural (em e para design); e por outro lado, admite igualmente
continuidades, pelo simples facto da própria natureza e discurso do
design já contemplar esses mesmos aspectos.

repensamento
crítico da disciplina

Interessa analisar da amostra seleccionada destes casos de estudo,
dois aspectos fundamentais: qual o discurso crítico produzido e as
implicações na produção cultural; e o modo como o designer se
acomoda ao contexto (aquilo que o designer importa da sua própria metodologia para o espaço expositivo, como é configurado
esse mesmo espaço enquanto produção, lugar de confluência de
diversos media e disciplinas, e aquilo que se irá reflectir a posteriori,
de novo, no design, ou seja, o possível repensamento crítico de
fragmentos mais ou menos parciais da disciplina).
«Dessa reflexão sai reforçada a ideia de que o design não é um
processo socialmente neutro, antes um exercício intencional que
arrisca a mediação comunicativa, promovendo estratégias de
diálogo, num espaço frequentemente dominado por interesses
paradoxais; dessa reflexão sai também evidenciada a motivação
da disciplina para, perante uma crise de valores generalizada, os
questionar e comunicar, os produzir e propor, aliando à comunicação uma decisiva ética da acção.» (BÁRTOLO, 2008)

DESIGN e processo
de evolução da
disciplina
cultura de network

Um dos aspectos fundamentais, que Bártolo (2008) destaca, nesta
temática, é o da comunicação. O design nunca foi um processo
neutro e sempre teve ligações com diversas áreas de produção cultural, com as quais estabeleceu pontos de ancoragem de modos
distintos. O que adveio e continua em desenvolvimento, com a
cultura de network, é o facto de todas estas ligações e a forma como
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o próprio design comunica serem enfatizadas e, portanto, mais evidentes. Tal como aconteceu noutras disciplinas, a própria cultura
de network trouxe ao design o desejo e a consequente necessidade
de se aliar a outras formas de percepção, representação e comunicação. Agora, já com um afastamento das décadas de 70 e 80 do
século XX, quando a cultura digital começa a desenvolver-se com
maior força, surge uma altura propícia, pelo afastamento, a uma
teorização e possibilidade de síntese das transformações introduzidas nessas disciplinas. Cada vez mais as várias áreas de produção
cultural testam entre si os seus limites, derrubam barreiras e criam
espaços de fusão, onde se torna possível não só tentar encontrar
novas formas de produção passíveis de serem reintroduzidas no seu
campo de actuação, mas também, sair do seu próprio território
para criar um afastamento oportuno para questionar o próprio percurso e posição da disciplina na sua essência.

barreiras e espaços
de fusão

«(...) Graphic design is disappearing because the diverse disciplines are merging (...) Graphic design has transformed into a
varied contemporary media world. What was supposed to be
a small and craft-based profession called “Graphic design”, has
become in the 21st century a very popular and democratized
discipline at the center of art and media. And technology develops further. We have no rules anymore. We are departing
from the graphic profession as it developed in the 1970-80s.
We are now part of the explosion of image culture, a bombardment of visuals all around us.» (GERRITZEN, 2012)
A comunicação que Bártolo (2008) salienta é exactamente a base
estrutural na qual o design se apoia para organizar o espaço de
curadoria e exposição enquanto um dos seus possíveis espaços de
desconstrução crítica e produção. Nestes espaços expositivos, onde
a arte e a arquitectura confluíram de forma mais vincada desde há
algum tempo, tornam-se agora, à luz de alguns fenómenos enunciados acima, um ponto de desejo e necessidade para o design.
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«(...) the exhibition format seems the most immediate and effective means to explore the history of ideas through a focused
viewpoint. Unlike ﬁne art, which is essentially viewed through
a formal lens, graphic design is best analyzed through a wider
lens focused on culture, commerce and developing technologies.» (RESNICK, 2004: 1)

produção cultural

ARQUIVO
memória e
comunicação

reinterpretação
produção de

Acima de tudo a produção em design é uma produção cultural, i.e.,
uma produção centrada nas ideias. O formato expositivo, como
menciona Resnick (2004), é um espaço eﬁcaz, que é capaz de, através duma forma imediata e com bastante visibilidade expor todo
um arquivo e apresentar uma narrativa (de entre várias possíveis)
que represente um ponto de vista focado na análise dessa mesma
produção cultural. O designer, neste contexto, vai ao encontro da
necessidade actual de aliar a sua prática com a de outras disciplinas,
numa tentativa de adquirir uma maior abrangência, determinando
o aspecto cultural como o denominador comum a essas práticas,
que permita eﬁcazmente, questionar e problematizar o âmbito e
natureza do design.
Nos projectos subSENSORIAL/Antoni Muntadas, The Atlas Group
Archive e Ghosts in the Machine o discurso crítico produzido centra-se em torno das questões do arquivo, de experiência e memória
e das formas de comunicação. Os objectos e discussão produzidos
são incisivos no que remete à cultura de network, na qual todas as
áreas do conhecimento estão naturalmente imersas no contexto
contemporâneo. O design partilha com estes projectos artísticos,
tal como outras disciplinas produtoras de cultura, os pontos de
discussão que são comuns a todas elas, o que demonstra, por outro
lado, que actualmente todas conﬂuem para problemáticas e áreas de
interesse similares. Neste aspecto, estes espaços/exposições abrem
e reinterpretam o arquivo (de modo literal ou não), para produzir
uma rede de discurso crítico, estabelecendo diversos paralelismos

discurso crítico
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com o design. Do ponto de vista do espaço expositivo e relação
estabelecida com o design, estes intersectam-se pelo facto do acto
de curadoria ser essencial para o design por se assumir como um
acto de disseminação de projectos de pesquisa, divulgação de ideias
e construção de conhecimento. Uma característica transversal a
todos estes casos de estudo é o facto de, tal como já mencionado
anteriormente, constituírem-se como espaços de divulgação e de
produção de massa crítica, inseridos numa lógica digital, na qual
são testadas novas soluções. A forma como o designer e os seus
objectos se inserem neste cenário varia do contexto da própria
estruturação do projecto expositivo. De um ponto de vista, o designer acomoda-se a este contexto como uma assistência à leitura
e organização da própria exposição: «(…) entre o design como um
assistente a um objecto e como sendo um objecto em si»(34) (SUEDA, 2009). Contudo, nesta selecção de casos de estudo, para além
do design servir como suporte à narrativa expositiva, também ele
próprio é o objecto de estudo e de problematização.
«Organizing graphic design exhibitions is always problematic:
graphic design does not exist in a vacuum, and the walls of the
exhibition space eﬀectively isolate the work of design from the
real world. Placing a book, a music album, or a poster in a gallery removes it from the cultural, commercial, and historical
context without which the work cannot be understood. The
entire raison d’être of the work is lost as a side eﬀect of losing
the context of the work, and the result is frozen appearance
stripped of meaning, liveliness and dynamism of use. In spite
of this, it is more and more common to see design as ‘object’,
not only in books and magazines, but also in the ‘white cube’
of the exhibition space.» (BILAK, 2006)
Por outro lado, a exibição do design no espaço expositivo também
pode ser entendida como um deslocamento dos objectos resultantes
da produção em design para um outro contexto que os desmateriali-
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(34) Tradução livre do autor: «(…) between graphic design as an assistant to an object and
as being an object itself.» (SUEDA, 2009)

produção de
massa crítica

«graphic design
does not exist in a
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contexto
objectos
significado
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narrativa como

ze, extraindo-lhes o significado, ou seja, o seu contexto. No entanto,
ao ser-lhe atribuída uma linha narrativa, esses mesmos objectos estão
a sofrer além de um segundo momento editorial, as interpretações
múltiplas e novas reformulações. Estas permitem não só a desconstrução desses mesmos arquivos de objectos, mas uma desconstrução
crítica, que enfatiza este processo, cria novos entendimentos e recicla o processo de publicação característico da disciplina.

publicação

produção de uma
metodologia para o
design
PRODUÇÃO

produção crítica

O designer, nestes contextos, transforma o espaço do museu, galeria, sala de conferências num momento em que apresenta os seus
objectos, mas sobretudo numa metodologia e pensamento característico da sua forma de produção. Neste sentido, desdobra o que
é entendido como o trinómio edição, publicação e distribuição,
não só expondo os objectos resultantes deste processo, mas também criando novos olhares sobre estes procedimentos. Os objectos
são reeditados, publicados sob um formato diferente (adaptado ao
contexto curatorial) e distribuídos segundo parâmetros específicos.
As linguagens disciplinares fundem-se, podendo-se extrapolar para
o design formas resultantes das intersecções com outras áreas. Nesses espaços novos objectos são produzidos e, aliados ao debate das
ideias e conceitos por detrás da própria exposição, cria-se um momento de produção crítica interna (como é visível nestes casos de
estudo). Esta componente trans e multidisciplinar e todas as networks que são concebidas tendo como finalidade o debate do papel
do design no espaço contemporâneo.
Neste contexto da cultura de network, torna-se cada vez mais visível que o papel do designer está, de facto, a alterar-se. De uma
forma mais ou menos assertiva, este intercâmbio de interesses e
dilatação de fronteiras permite dotar o designer de novos modus
operandi, que o poderá transformar numa espécie de novo homem
renascentista, o qual concentra em si, tal como os fenómenos digitais mais recorrentes, uma multiplicidade de formas de agir e de
pensar a sua disciplina.
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«Dr. Frankenstein made a monster way before there was genetic engineering, cloning or the celebration of free-market
incentives. We got it easy. Just come up with some new role,
one that combines graphic design with other disciplines (...)
and maybe we’ll grow accustomed to these new roles and regard them not as hybrids but as things in themselves. Maybe it
won’t be so weird to have writers/designers write and design
books for clients, anthropologist/designers create and design
their own multicultural training programs for corporations, or
statistician/designers crunch the numbers and design their own
graphs.» (BARRINGER, 2006: 79)
Todos estes projectos expositivos são fragmentos que criam momentos de reﬂexão dos valores e normativas da disciplina do design. Permitem introduzir alterações no seu discurso, que podem
permitir a criação de uma linha de orientação para o que tem
acontecido e está ainda por vir. Tal como no próprio arquivo,
estes momentos de reﬂexão, que criam rupturas ou continuidades
no discurso de uma disciplina, são fragmentários e irregulares,
criados por vezes numa “intemporalidade descontínua”, mas produzem fragmentos que podem reajustar e readaptar o discurso de
uma própria disciplina ao contexto exacto na qual se insere.
«In this ‘world of ideas’, which is in itself so untrustworthy, in
which apparently the most stable ﬁgures disappear so quickly,
but in which so many irregularities occur that are later accorded deﬁnitive status, in which the future always anticipates
itself, whereas the past is constantly shifting (...) Discourse is
snatched from the law of development and established in a
discontinuous atemporality. It is immobilized in fragments:
precarious splinters of eternity.» (FOUCAULT, 1969: 183-184)
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DECONSTRUCTION «A philosophical movement and theory of
literary criticism that questions traditional assumptions about certainty, identity, and truth; asserts that words can only refer to other
words; and attempts to demonstrate how statements about any text
subvert their own meanings»(35); «Deconstruction does not only expose how oppositions work and how meaning and values are produced – deconstruction creates new notions or concepts, not to
synthesize the terms in opposition, but to mark their difference, undecidability and eternal interplay»(36) (c.f. DERRIDA, 1981: 41-43).

(nota de entrada 2)
Rehypothesis surge quer como uma possibilidade, quer como uma
potencialidade latente no processo de desconstrução do arquivo.
Este processo de desmantelamento ou destruição remete para uma
desagregação dos seus fragmentos, para a construção de novas e
múltiplas formalizações. Estas formalizações, como enunciadas
através dos casos de estudo, podem tomar lugar no substrato das
formas ou no das ideias e conceitos. Mas sobretudo, estamos perante operações de interpretação que podem expor a estrutura da(s)
ideia(s). Deste modo, associações são efectivadas como uma forma
simbólica de criar ligações entre conceitos e formas para a produção de ideias e novo conhecimento.
Da análise dos processos de interferências entre o campo do design
e da curadoria, ou seja, da abertura do campo de produção do design ao espaço expositivo, começa-se a entender o desenho de diferentes formas de produção e novas ferramentas de discussão crítica
da disciplina que advém e se inserem num contexto actual de cultura de network. Deste modo, e tal como é proposto no laboratório
Frequently Asked Questions, este processo de desconstrução crítica
introduz numa metodologia em design a capacidade de contínua
produção e reformulação dos seus objectos, conteúdos e narrativas.

(35) Deconstruction. (2003) Collins English Dictionary – Complete and Unabridged. Página consultada em 25 de Dezembro de 2012, <www.thefreedictionary.com/deconstruction>. (36) Derrida (1967), expõe as condições necessárias para a desconstrução crítica, no
qual especifica formas e modos de desconstrução textual para a reconstrução de novos
contextos e significados.

No contexto desta cultura de network, o processo de desmantelamento do arquivo tem como intenção a sua reformulação contínua
em novos objectos que, tal como a própria network, são fragmentários e admitem uma multiplicidade de formalizações. Estão em
constante mutação e processam-se ciclicamente – da ideia ao objecto, do objecto à exposição, da exposição à ideia. Neste processo,
o design cruza-se com outras áreas do conhecimento, condição da
qual é impossível desviar, englobando processos, metodologias e
conceitos, que importa e traduz em novos olhares e entendimentos
sobre os seus próprios processos e metodologias de trabalho.

D3 REPENSAMENTO DO DESIGN
COMO DESCONSTRUÇÃO CRÍTICA
D3.1 DESCONSTRUÇÃO DO ARQUIVO COMO UM PROCESSO
DE INVESTIGAÇÃO CRÍTICA EM DESIGN

Produção cultural
ARQUIVO

informação
conhecimento

mutabilidade do
ARQUIVO

O arquivo foi tomado ao longo desta problematização como um
receptáculo de armazenamento, como uma compilação ou repositório de objectos, ideias e eventos de uma determinada produção
cultural. Está subentendido um processo de contrução por adição e
acumulação, que constrói constantemente, e por aproximação, uma
memória que tenta conter o conhecimento no seu todo.
Por outro lado, é composto por inúmeros fragmentos, partes que
compõem as mais diversas variantes desse mesmo arquivo, um sistema de organização de informação e conhecimento. Ao estar presente, inevitavelmente, uma ideia de materialização, constitui-se
sempre como um registo que, tanto no domínio físico, como no
domínio digital, adquire formas específicas.
O arquivo no design de comunicação partilha dos mesmos princípios enunciados acima. Baseia-se num processo de registo dos
objectos, artefactos, eventos e conceitos, produção e publicação da
disciplina. Neste sentido, estabelece um registo de uma narrativa
sucessiva dos objectos da disciplina e é reflexo desta. No entanto,
e afastando-nos da noção de arquivo numa postura historicista, o
arquivo, por aquilo que grava e pelas possíveis relações que podem
ser estabelecidas dentro desse, admite em si novas potencialidades.
Se o arquivo (nomeadamente em design de comunicação) for entendido como gerador de novas associações e novas linguagens,
admite-se que poderá existir uma mutabilidade desse mesmo arquivo conforme o processo de arquivização que lhe for associado.
Tendo isto em conta, se nos afastarmos da postura historicista de
construção por acumulação, e entendermos o designer como um
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arquivista crítico neste processo, chegamos ao conceito de desconstrução como uma possível forma de produção.
Neste pressuposto, produção pode ser referida ao processo de criação de novas associações, de novas narrativas que cruzem de modos diversos os objectos que compõem esse mesmo arquivo. Desconstrução, que Derrida refere, é entendida no seu sentido mais
vasto, o de criação de novos sentidos e novos significados. No contexto do laboratório Frequently Asked Questions, o arquivo presta-se,
enquanto modelo, a este tipo de desconstrução. Neste contexto,
pretende-se a decomposição dos vários fragmentos desse mesmo
arquivo disciplinar para a possível associação de novos segmentos
de discurso. Deste modo, ao criarem-se potenciais novas ligações,
numa espécie de mimetismo do que acontece na actual cultura de
network, constroem-se novos significados e valores e potencia-se
essa tal desconstrução que, acima de tudo, pretende ser crítica.
Deste processo, que pode ser entendido a dois níveis distintos,
pretende-se extrair, acima de tudo, uma forma de pensamento e
produção em e para o design que, crie um maior entendimento das
práticas disciplinares nas lógicas da cultura de network.
À desconstrução do arquivo como modelo simbólico em design,
atribui-se dois níveis distintos, de um modo operacional:
(I) como um processo de desencadeamento de uma metodologia
e forma de pensamento, i.e., repensar o arquivo como forma de
potenciar novos significados e consequentemente criar novos espaços de produção, crítica e entendimento do design contemporâneo. Características como cruzamento transdisciplinar, esquemas
de funcionamento e pensamento na network, intersecção de espaços
de exposição e de diálogo e discussão como produção crítica em
design, tornam-se essenciais nesta construção. A este nível, o arquivo é dissecado nos seus fragmentos e nos seus todos possíveis
(permitidos pela desconstrução narrativa) como um processo que
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CRÍTICA
desconstrução

«design thinking»

II
desmaterialização
do arquivo como
suporte do
conhecimento

FAQ
modelo Geometria

despolete e legitime a crítica da disciplina. Deste ponto de vista,
enquadra-se o cruzamento de práticas disciplinares, como é exemplo a transformação do espaço expositivo em espaço de produção,
como foi analisado no capítulo anterior. Através destes momentos,
são abertas ao designer novas formas, novos espaços e novas metodologias(37) que, além de diversificar os seus campos de actuação,
criam novas formas de comunicar.
«A common discipline of design thinking – more than the particular products created by that discipline today – is changing
our culture, not only in its external manifestations but in its
internal character.» (BUCHANAN, 1992: 21)
(II) Noutro nível operacional, essa desconstrução do arquivo, pode
estar mais intimamente relacionada com a desmaterialização do
arquivo como suporte físico do conhecimento e a tentativa de extrapolar daí novos objectos, que estão em constante mutação. Isto
pressupõe que qualquer objecto ou evento que componha esse arquivo, poderá a qualquer momento constituir-se como ponto de
partida para a criação de outras referências. Neste sentido, tem-se
o entendimento do design como um processo em contínua transformação, no qual as formas e objectos não estão finalizadas, pois
sempre se admite um processo de interpretação e (re)apresentação
destas. Neste sentido, o arquivo enuncia os princípios de desconstrução de Derrida (1967) e, dá-se essa mesma desconstrução do
arquivo como um registo linear e histórico de narração. O arquivo
surge assim como uma entidade na qual as suas fronteiras podem
ser abertas a todo um número de operações que actuem sobre esse
mesmo arquivo, tornando-o quer objecto crítico, quer matéria de
produção.
No contexto do laboratório Frequently Asked Questions, a desconstrução do arquivo dá-se nestes dois níveis e constitui-se como uma
parte do modelo conceptual do próprio laboratório. Este processo,
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(37) Ver a análise dos casos de estudo no capítulo 2.3 Casos de estudo, TOMO II Problematização Individual.
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desde a catalogação e arquivo até a uma fase de rehypothesis, de desconstrução crítica, configuram-se novas hipóteses de produção, mas
sobretudo de reinterpretação e (re)apresentação de novas ideias e objectos, continuamente e em constante processo de conceptualização.

rehypothesis
PRODUÇÃO

D3.2 REHYPOTHESIS, DO ARQUIVO À IDEIA:
GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA
Voltando à questão de introdução desta problematização, e partindo do contexto de cultura de network, de que modo o arquivo
de produção cultural pode ser meio de reformulação crítica de um
novo estado de produção cultural em design de comunicação?
Como foi já introduzido no TOMO I, o laboratório Frequently Asked
Questions formaliza o modelo conceptual Geometria de Uma Obra
Aberta, que se constitui como metodologia projectual de ensaio e
teste das diversas componentes introduzidas nesta problematização. A sua aplicação na prática do laboratório pressupõe a ideia de
circularidade e continuidade cíclica – da (I)deia ao (A)rquivo, e de
volta à (I)deia(38). Neste quadrante projectual, esta problematização
individual focou-se no intervalo entre o (A)rquivo e a (I)deia (pontos do modelo conceptual), enquanto processo de desconstrução
crítica, de reformalização do processo, dos objectos e das ideias.
No contexto específico do laboratório Frequently Asked Questions,
o (A)rquivo assume-se como a entidade que condensa em si a globalidade de ideias, processos, formas, objectos (contidos na network
colaborativa) que compõe a sua metodologia e os seus procedimentos. Uma vez atingido este eixo do modelo conceptual dá-se
início a uma fase projectual que, embora possa ter como objectivo
as materializações possíveis, pretende sobretudo a desconstrução,
com vista à reconstrução crítica.

FAQ
(ver TOMO I)

(I)deia - (A)rquivo
(A)rquivo - (I)deia

FAQ

desconstrução

reconstrução
crítica
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(38) Ver modelo Geometria de Uma Obra Aberta (contracapa interior).
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ABERTURA

FAQ

O conceito que com maior incidência está associado a este processo de desconstrução do arquivo é o de abertura. Segundo este
parâmetro, o arquivo é, em simultâneo, mapeamento de um processo, registo e compêndio das relações e produção colaborativa
transdisciplinar, mas também é objecto de diversos exercícios teóricos sobre todo esse material. Mais do que um arquivo de produção cultural crítico é, antes de mais e também ele, um objecto
de produção cultural orientado para a crítica. Esta crítica deve
ser entendida como o exercício de teorização, especulação e experimentação sobre todo o material produzido e a observação e
comentário à própria prática do laboratório Frequently Asked Questions, extrapolando-se daí características para o contexto mais geral
do design de comunicação.
«Graphic design has for a long time been defined as a service of
a designer for a client, rooted in external impulses rather than
internal ones. Design work done without a client hangs in a
limbo between art and design. Graphic design is a fairly young
profession, and as such still in a state of development. It is expanding to encompass various activities: writing, organizing,
conceptualizing, reflecting. This is no longer design which is
only defined by business cards and logos.» (BILAK, 2006)

FAQ

Ao longo desta problematização individual foram expostas, nomeadamente através dos casos de estudo selecionados, formas e
modelos com predominância no contexto artístico e do design contemporâneos. Pretendeu-se estabelecer modos possíveis, quer de
interpretação do próprio modelo do arquivo nas práticas artísticas,
quer de novos modos como o designer conflui o seu próprio trabalho de acordo com as lógicas curatoriais e de edição. Também se
assumiu como a ilustração de inúmeras possibilidades de intersecção disciplinar do design com outras áreas, característica base do laboratório Frequently Asked Questions. Um ponto em comum a todos
os casos de estudo selecionados foi a capacidade destas práticas se
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efectivarem como momentos de produção crítica e de funcionarem
como espaço de discussão do papel do design no contexto da cultura de network. Daí é possível concluir que o laboratório Frequently
Asked Questions tem necessariamente o seu suporte na aceitação de
que todo o material produzido (quer os objectos, quer a documentação do processo) constitui o arquivo e está disponível como uma
base de trabalho e de produção cultural. Isto signiﬁca que todo o
material resultante do processo de colaboração, após um sistema de
catalogação, estará apto e será reinterpretado e reutilizado (através de exposições, workshops, reading rooms, outras publicações ou
até mesmo como matéria de pesquisa externa ao laboratório. Este
processo introduz a última fase do modelo conceptual Geometria de
Uma Obra Aberta e que se ﬁgura como o culminar deste processo
de abertura do próprio (A)rquivo – rehypothesis.
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CONCLUSÃO
A rehypothesis entende-se como o momento no qual, após um período de possíveis reformulações, reedições e novas abordagens de
exposição (que se assumem como processos desconstrutivos), se assiste a um novo ciclo projectual. Este momento é a construção após
a desconstrução desse mesmo arquivo. É, no laboratório Frequently
Asked Questions, uma nova materialização do processo projectual que
se conﬁgura como ponto de partida para um novo estado de produção. Deste modo, o processo e metodologia de trabalho admitem
a possibilidade (e potencialidade) da repetição e multiplicação do
modelo conceptual Geometria de Uma Obra Aberta. Com o início de
um novo ciclo projectual, no qual os objectos se conﬁguram como
novas ideias, existe todo o repensamento do processo de trabalho
que conduziu a produção (nomeadamente as ferramentas, os processos e sua metodologia). Num esquema de continuidade para o futuro
e, enquadrado no contexto do laboratório Frequently Asked Questions,
os mecanismos de desconstrução do arquivo irão constituir-se como
uma potencialidade de desconstrução crítica. Estamos perante aquilo
que poderia ser entendido como um processo de (des)arquivo – no
qual se adquirem modos de produção e, potencialmente, novos entendimentos o olhares sobre o papel do design. Em primeiro lugar
neste processo com esta metodologia especíﬁca e, num segundo momento, das continuidades e rupturas que este processo permite aferir
da produção contemporânea em design.
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III INTERSECÇÕES
THE WORLD AS
(1) «Particularly important is transdisciplinarity’s stress on in vivo
rather than in vitro inquiry, as Nicolescu puts it (2008a). In other
words, transdisciplinarity is concerned with the relationship between subject and object, between theory/knowledge and action,
and recnogizes that knowledge compartimentalized by disciplines,
while invaluable in terms of primary research, almost never addresses the full complexity of real-life situations. The assumption
is that both individuals and knowledge are embodied and embedded, not isolate free-ﬂoating cogitos.» (2) «If we are indeed living
in a fragmented society (and we believe we are) then perhaps the
only way to show us out of this alienation is to counter the fragmentation of society with the wholeness of design. In that sense,
the utopian dimension is to be found in the internal organisation
of the designed object, its inner logic.» (3) «MULTIPLICITY refers
to “the idea of an open encyclopedia, an adjective that certainly
contradicts the noun encyclopedia, which etymologically implies
an attempt to exhaust knowledge of the world by enclosing it in a
circle, but today we can no longer think in terms of a totality that
is not potential, conjectural, and manifold (…);
(4)
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(5) Umwelt In the semiotic theories of Jakob von Uexküll and
Thomas A. Sebeok, umwelt (plural: umwelten; the German word
Umwelt means “environment” or “surrounding world”) is the
“biological foundations that lie at the very epicenter of the study
of both communication and signification in the human [and nonhuman] animal.”[citation needed] The term is usually translated
as “self-centered world”.[1] Uexküll theorised that organisms can
have different umwelten, even though they share the same environment. (http://en.wikipedia.org/wiki/Umwelt)
AB: o que é que de facto é o conhecimento?
Epistemologia
Ontologia
«We can grasp the universe only by
simplifying it with ideas of identity
by classes, types and categories and
by rearranging the inﬁnite continuation of non-identical events into
a ﬁnite system of similitudes. It is
in the notion of being that no event
ever repeats, but it is in the nature of thought that we understand
events only by the identities we imagine among them.» (KUBLER,
1962) (6a)

LIGHTNESS, describing the necessity of the facility to “change my
approach, look at the world from a
diﬀerent perspective, with a diﬀerent logic and with fresh methods of
cognition and veriﬁcation(…); (7a)

(6b)
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AB: pensar como forma de sobrevivência
Liberal Arts Education The liberal arts (Latin: artes liberales) are
those subjects or skills that in classical antiquity were considered
essential for a free person, in other words, a citizen, to know in
order to take an active part in civic life. (http://en.wikipedia.org/
wiki/Liberal_arts_education) (8)
(9)
«Returning now
t

to the place of
invention in the
we confront once
again the paradox
which arose earlier
in this discussion.
It is the paradox
of generalization
concerning unique
events. Since no
two things or events
can occupy the same
coordinates of space
and time, every

Dialéctica do espaço e tempo1 — esquema temporal do
conhecimento e sociedade (espaço em função do tempo)

history of things,

e

act differs from its
predecessors and its
successors. No two
things or acts can be
accepted as identical.

(t)

Every act is an
invention. Yet the
entire organization of
thought and language

Dialéctica do espaço e tempo II—esquema espacial do
conhecimento (tempo em função do espaço)

denies this simple
affirmation of nonidentity.»

The world as it should be seen.
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(1) (MONTUORI, 2010: 122-123)
(2) (EXPERIMENTAL JETSET in COLES, 2007 : 102)
(3) (CALVINO, 1986)
(4) (NICOLESCU, 2005)
(5) (http://en.wikipedia.org/wiki/Umwelt)
(6a) (KUBLER, 1962)
(6b) http://www.ck12.org/flx/show/Darwin_EVOLUTION.jpg
(7a) (CALVINO, 1986)
(7b) http://stephenwillats.com/work/world-it-and-world-it-could-be/
(8) (http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_arts_education)
(9) (KUBLER, 1962)

294

Madalena Guerra/Diogo Ramalho

20121130185814.MP3

Objecto1
Modelo conceptual
Geometria da Obra
Aberta

MADALENA: Temos aqui a imagem do nosso modelo conceptual,

no qual compreendemos a existência de dois movimentos gerais, a
CONSTRUÇÃO CRÍTICA e a DESCONSTRUÇÃO CRÍTICA.
Entendemos também que a construção crítica acontece do eixo da
(I)deia ao (O)bjecto e a desconstrução crítica começa no (O)bjecto,
de volta à (I)deia.
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Esta intersecção teve como base uma conversa efectuada (e gravada) entre os dois intervenientes a 30 de Novembro de 2012, com a duração de 26min18seg. Teve como ponto
de apoio a introdução faseada de cinco objectos (imagens e citações) para orientação do
discurso. Partiu do modelo conceptual do laboratório para estabelecer um percurso de
intersecção entre as duas problematizações individuais.
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DIOGO: Desde a (I)deia ao (O)bjecto está sempre presente esta
noção de materialização, de transformação matérica, que pode ser
física ou não. No entanto, entendo que o (O)bjecto não é o eixo
onde termina o primeiro movimento, isto é, da construção crítica,
mas sim no momento da distribuição (isto porque o eixo do (O)
bjecto funciona como o trinómio edição-publicação-distribuição).
M: Mas tal como nós o pusemos cronologicamente, realmente
acaba aqui.
D: Porque estás a dividir em dois sectores.
M: Não, porque a distribuição é também a formalização do objecto, e no fundo, o que estamos aqui a dizer é que distribuição é
momento de edição e, como tal, também é incorporado no próprio
sentido, discurso e deﬁnição formal do objecto. Mas sim, compreendo o que estás a dizer. Por outro lado, também há aqui uma
questão que é, apesar de considerarmos o primeiro movimento da
(I)deia ao (O)bjecto uma construção crítica, nós estamos a utilizar
o termo crítica no sentido mais lato, ou seja, não é crítica da disciplina mas de qualquer coisa, e por isso também é desconstrução
de qualquer coisa. Só que é uma desconstrução que caminha para
a matéria, e para uma materialização. Por isso é que depois acabamos por chamar construção crítica, ao invés de denominarmos
desconstrução.
D:Por outro lado, a desconstrução crítica do segundo movimento
também tem em si uma componente matérica, de formalização.
M:Exactamente, o movimento do (O)bjecto à (I)deia também se
assume como uma construção.
D:Quando falo em desconstrução, ou desmantelamento dos fragmentos que compõe um arquivo, ou do arquivo no seu todo, en-
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tendendo que o arquivo no seu todo é composto por fragmentos,
há sempre uma intenção de formalização/materialização, nem que
seja uma ideia, mas uma ideia em si é já uma formalização.
M: Ou seja, ela não é uma construção matérica, é uma construção
abstracta. E quando falas em fragmentação, esses fragmentos existem ou podem ser conectados por uma linearidade de discurso e
isso só por si pode conceber-se como uma construção de discurso.
D: Uma linearidade de discurso…
M: Uma linearidade de discurso entre as várias outras.
D: Eu usei para abrir a última parte da minha problematização
individual uma deﬁnição de Desconstrução, do Derrida, que é a
seguinte:

Objecto2
DERRIDA, Jacques
Of Grammatology
(1967)

DECONSTRUCTION «form of semiotic analysis»; «A philosophical movement and theory of literary criticism that questions traditional assumptions about certainty, identity, and
truth; asserts that words can only refer to other words; and
attempts to demonstrate how statements about any text subvert
their own meanings.»; «Deconstruction does not only expose
how oppositions work and how meaning and values are produced – deconstruction creates new notions or concepts, not
to synthesize the terms in opposition, but to mark their diﬀerence, undecidability and eternal interplay.»

Desconstrução como o entendimento do modo como opostos funcionam e da forma como o signiﬁcado é produzido; nesse sentido,
este processo de desconstrução crítica é uma forma de alteração no
signiﬁcado, e transposição entre termos, que permite ou leva à criação de novas noções e conceito, que são no fundo materializações.
Esta desconstrução não é desmaterializar e anular uma coisa, mas
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tem sempre em vista outra construção. Outro aspecto desse momento de desconstrução crítica (que vemos no modelo) pode ser
entendido como um processo de interpretação e constantes reformulações, nos quais tentamos alterar a estrutura e forma, criar
narrativas que fogem a essa tal linearidade imposta nesse processo
de construção, nesse objecto, e tentar com isso criar novos entendimentos, novas formas de abordar, novas formas de pensar esses mesmos objectos, que no nosso laboratório, nomeadamente na
ultima fase de rehypothesis, levam à criação de novas ideias-base.
M: Sintetizando, acho que há duas coisas a serem ditas sobre esta
imagem. A primeira é que no movimento inicial da (I)deia ao (O)
bjecto, a construção é matéria, mas o discurso é concebido através
da desconstrução de qualquer coisa, isto é da abstração, enquanto
no segundo movimento há uma desconstrução da matéria, mas há,
em simultâneo uma construção de signiﬁcado. Há uma construção
abstracta, ou seja, são no fundo dois pólos.
D:Podes dizer que partes deste ponto inicial quase sem ter um
discurso.
M:Não, nós partimos deste ponto exactamente sem uma problematização.
D:Há uma intenção…
M:Há uma intenção e essa intenção é primariamente desconstrução.
E, desconstrução em que sentido?
D:Desconstrução dos componentes mínimos…
M:Desconstrução do signiﬁcado dos objectos que apresentamos.
Nós temos, por exemplo, o brieﬁng que usamos para a colaboração.
Tínhamos duas imagens e fomos desconstruir, explodir todos os
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signiﬁcados que ela pudesse ter. E essa explosão, que é uma desconstrução de discurso ou de signiﬁcado é paradoxalmente uma
construção matérica. Análogo ao que acontece no movimento do
(O)bjecto à (I)deia.
A partir de uma matéria desconstruímos ﬁsicamente para construir
outro discurso. Isto é uma das ideias que retiro daqui.
D: O processo de desconstrução presente da (I)deia ao (O)bjecto,
pode ser entendido como o despoletar e, mesmo aplicando ao contexto do brieﬁng, um despoletar de um discurso. Já no segundo
movimento, esse despoletar dá origem a um desfragmentar.
Quase que podemos na construção crítica e na desconstrução crítica estar a atribuir um conjunto de acções que caracterizam essa
dicotomia.
M:Sim, elas são caracterizadas por inversão. Aquilo que caracteriza
a construção no primeiro movimento é exactamente aquilo que
caracteriza a desconstrução no segundo. Elas trabalham inversamente.
Outra ideia é que neste binómio construção /desconstrução, aquilo que me parece é que são dois pólos à semelhança das baterias.
Pólos de atracção e repulsão, e são esses opostos que fazem girar.
Funcionam como o motor, o nosso ﬁm ultimo é o questionamento,
exposição e criação de questões, independentemente de estarmos
a construir ou desconstruir. É isso que gera a matéria, essa polaridade.
D:A Polaridade é a característica que faz o modelo ser cíclico. É
aquilo que impulsiona, quase como uma alavanca…
M: Eu acho que é esta polaridade que se transforma num todo para
o entendimento desta questão cíclica. Gostaría de ler um texto:
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«Tu és profeta do eterno retorno, (ou seja a construção implica
um retorno a si mesmo, tal como o faz a desconstrução) esse
é o teu destino», dizem a Zarathustra os seus animais. …«A
condição geral do mundo é, para toda a eternidade, o caos, não
como ausência de necessidade, mas como falta de ordem de estrutura, de forma, de beleza, de sabedoria e de todos os nossos
esteticismos humanos»(Die froliche Wiss)…Mas esta explosão
de forças desordenadas, este «monstro de forças sem princípio
nem ﬁm», este mundo tem em si uma necessidade que é a de
retornar eternamente a si mesmo. …Este mundo dionisíaco da
eterna criação de si e da eterna destruição de si, não tem outra
ﬁnalidade senão a «ﬁnalidade do círculo»

E voltando ao nosso modelo, acho que esta última parte, a eterna criação e destruição de si, refere-se ao pressuposto no qual o
modelo se baseia; é a criação de matéria sobre o mesmo ponto de
partida, em que se constrói e se destrói. Acaba por ser um retorno
sempre a si, ao mesmo tema, nesse retorno a si também há uma
evolução.
D: A questão do ciclo está presente em tudo, do que é orgânico,
tudo no mundo tem a noção de um ciclo. A noção de ciclo não é
ﬁnita.
M:O facto de ser um círculo, e o facto de ser cíclico, não quer
dizer que no movimento de retorno nos encontremos exactamente
no ponto espacial, e muito menos temporal, em que estávamos.
D: As estações do ano… funcionam como um ciclo contínuo de
sucessão. Voltando sempre ao ponto inicial, obviamente que o ponto inicial não é complanar ao ponto de origem.
M: À primeira vista esta questão de ciclo é unicamente uma relação
de espaço e de tempo. No entanto apercebemo-nos que esta não
é suﬁciente para explicar a ordem das coisas, visto que esta ordem
é apenas aparente. Temos aqui este diagrama do Pantha Rei. Que
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NIETZCHE,
Eternal Recurrence,
(1884)
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ilustra a relação ortogonal entre frequência e tempo, entre espaço
e tempo, o círculo da vida.

Objecto4
PANTHA REI,
cycle of life

O evento que evolui com o tempo, que é o pantha rei. Ordem,
sucessão, causalidade. Enquanto, no sentido da frequência, se volta
sempre ao ponto, no sentido de espaço já não se …
D: As questões do espaço e do tempo não têm a mesma dimensão,
o tempo é um factor que introduz mais mutação
M: Faz uma relação entre espaço e tempo e frequência e tempo. O
inverno começa indubitavelmente de 12 em 12 meses. No fundo, a
frequência é uma medida linear que nós impomos ao tempo.
É a referência linear sobre a qual ordenamos as nossas acções e as
coisas por forma a lhes dar sentido. Nesta relação entre espaço e
tempo, que é uma ideia abstracta (é um valor e não uma medida, é
qualitativa e não quantitativa, é a introdução da ideia de frequência, de que um evento acontece segundo uma ordem coerente que
conseguimos obter a ideia de movimento, de evolução matéria).
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D:De volta ao modelo. Aplicando o esquema que se repete ciclicamente, chegamos à conclusão de que este ciclo ao passar pelo eixo
da (I)deia, no laboratório, ponto de rehypothesis ou brieﬁng, já
não é a mesma situação, o que se presta a que o modelo também
não seja o mesmo. Por um lado, o arquivo permite-nos registar
esse percurso, esse ciclo, por outro lado, consiste num processo de
construção crítica para constituição e conformação desse arquivo,
por outro lado, esse mesmo arquivo também ao registar, permite
todo um processo de construções ou desconstruções construtivas
que faz avançar e dar uma dimensão diferente a esse mesmo ciclo
que surge.
M: O que o arquivo permite não é necessariamente a evolução, é,
como disseste, o registar desse percurso, fazermos sentido do ponto
em que estamos. Em suma, o arquivo serve para nos situarmos.
Gostava ainda de fazer notar que esse arquivo dá-nos uma ideia
de evolução da História do Homem e da matéria, nós somos tudo
aquilo que já aconteceu para trás. O ponto de evolução em que
estamos, do ponto de vista do conhecimento, é-nos dado por este
arquivo. Esse arquivo que é um arquivo de matéria, é a memória
do conhecimento que já alcançámos. Tomamos o conhecimento
como inalterável, e é essa a importância das construções críticas,
desconstruir esse mito.
D: Esse tal arquivo também não é uma representação ﬁdedigna
dessa evolução histórica. É sempre um processo de edição, selecção
e construção de uma narrativa, de como se pretende construir essa
mesma História. Neste sentido, existe o que se poderia chamar de
falha no arquivo…
M: Lá está, nesse sentido é constituído e construído, ou seja, é
formalizado por quem o compõe, tem uma forma, que não é total,
não é completa, isso é um dado adquirido. Por outro lado, quem
acede ao arquivo também vai ver uma forma diferente de quem o
construiu. E é aí, nessa falha, que se pode gerar…
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D: falha que se pode assumir como uma potencialidade.
M:É uma falha que se assume como uma possibilidade, não é?
E ao olhar para o arquivo de modo estranho, de uma negação de
um conhecimento adquirido (pelos outros).
D:É importante questionar.
M:É também importante estranhar…
D: …e introduzir dados novos, estudar os dados que compõe esse
mesmo arquivo e a partir daí criar todo um processo de transformação e composição de novo entendimento. Estava a pensar nesta
frase:
Objecto5
LAU, Andrew J,
Review: The Big
Archive
(2009)

«If the archive is not merely a compendium of recorded texts,
but also includes broader theoretical concepts like metapsycology, critical theory, and historiography, then the boundaries
of our professional practices and standards are also challenged
(…) the possibilities of the archive, the spaces beyond the archive itself, and this “beyond” as an archive unto itself.»

Este «por detrás do arquivo» como um arquivo em si.
M: Aliás, acho que nesta última parte da conversa, aquilo que
falamos e que está representada no modelo, é a rehypothesis, o
momento no qual o arquivo vive a sua potencialidade, a sua possibilidade. Se não se verificasse esse momento de (re) hipótese, então
o arquivo perderia muita da importância de memória que tem.
D: A rehypothesis é o ponto em que realmente estão concentradas
as nossas expectativas no modelo, no laboratório, na disciplina,
mas também como vemos a nossa situação no mundo actual. Esse
tal repensamento e construção constante de matéria crítica passível
de ser analisada, trabalhada e constituir novas formas de matéria.
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Por isso pode ser considerado um dos pontos mais importantes do
nosso modelo, assume-se como o objectivo ﬁnal.
M: Exacto. A rehypothesis é a possibilidade do novo ciclo. É o
objectivo (e agora centralizando nas nossas duas temáticas), no
sentido da construção e desconstrução, mas é ela que faz esse rebatimento, é o eixo entre as duas, faz a passagem, a rehypothesis é
a fase de evolução.
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(ou uma negociação entre transdisciplinaridade e distribuição
no tempo da cultura de rede)

Nota: «EVERYTHING IS DEEPLY INTERTWINGLED» foi uma expressão aplicada originalmente por Ted Nelson, no livro Computer Lib/Dream Machines (1974) para expressar as
interrelações do conhecimento humano e a sua complexidade. O texto aqui apresentado
apropria-se dessa ideia para levar ao limite o seu paradoxo. Se, por um lado, não há hierarquias, categorias e estruturas sequenciais do conhecimento, por outro, qualquer tentativa
de o fazer ou explicar configura-se como contradição, visto que há recurso a “sujeitos”
devidamente categorizados. Ainda que o uso de metáforas seja plural na sua semântica,
é limitador de uma noção abrangente de conhecimento. Não obstante, transdisciplinaridade e distribuição complementam-se neste esforço de alcançar sentidos globalizantes
do conhecimento.
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A network, sucessora da era digital, é agora ubíqua. Sistemas abertos, interconectados (ISO/IEC 7498-1)(1) exaltam a ﬂuidez da informação como uma transmissão directa microorgânica. Circulação.
O conhecimento não é categorizável, mas sim uma nuvem em
movimento; a sua massa nunca se desintegra e o seu contorno é
impossível de desenhar. O todo do conhecimento, aquele que a
network alimenta, não tem fronteiras nítidas — é uma fonte aberta(2). O conhecimento é hospedeiro dele próprio. Host-to-Host,
Peer-to-Peer.
O diálogo e a ressonância ressoam na rede, propagam informação.
Cada indivíduo como um servidor (172.16.254.1). Cada indivíduo
como um protocolo que trespassa a sua experiência, restabelecendo
as ligações na rede como gotas da chuva que criam padrões ondulantes.
(Request for comments)(3). Cada protocolo elevado a um expoente
n incomensurável, fervilhando numa complexidade de contextos;
sistemas complexos que se aﬁguram como uma tentativa de encapsular sintacticamente a pluralidade semântica do conhecimento.
O confronto da míriade de disciplinas geram novos lugares.
Lugares esses onde não existem sujeitos, mas somente o ﬂuxo das
suas ligações. Circulação. Repetibilidade. A network, sucessora da
era digital, é agora ubíqua.
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(1) Interconexão de Sistemas Abertos (OSI) (ISO / IEC 7498-1) é um produto do esforço
de Interconexão de Sistemas Abertos na Organização Internacional de Normalização. É
uma prescrição de funções de caracterização e normalização de um sistema de comunicação, em termos de camadas de abstracção. Funções de comunicação semelhantes são
agrupadas em camadas lógicas, num esquema hierárquico entre elas.
http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/index.html (2) aka Open Source.
(3) Em engenharia de computação de rede, uma Request for Comments (RFC) é um
memorando publicado pela Internet Engineering Task Force (IETF), descrevendo os métodos, comportamentos, pesquisas ou inovações aplicáveis ao funcionamento da Internet
e conectados à Internet sistemas. Em 1969, foi publicado Request for Comments: 1 com o
título “Host Software” de Steve Crocker (http://tools.ietf.org/pdf/rfc1.pdf).
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§ à l’Arpanet
[12/12/06 11:47:18] Renato Amaral: ei
[12/12/06 11:48:35] Madalena Boavida Guerra: Olá
[12/12/06 11:49:16] Madalena Boavida Guerra: Parece-me que
estávamos aqui para falar das nossas problemáticas individuais por
forma a cruzá-las
[12/12/06 11:49:31] Madalena Boavida Guerra: *estamos
[12/12/06 11:50:53] Renato Amaral: Sim
[12/12/06 11:50:59] Madalena Boavida Guerra: Na minha
problemática há uma noção que queria pôr “na mesa” para
discussão. A noção de estímulo utópico
[12/12/06 11:51:30] Renato Amaral: Estímulo utópico para a
produção de conteúdo?
[12/12/06 11:52:03] Renato Amaral: Como motor de dá início a
todo o processo de produção
[12/12/06 11:52:11] Renato Amaral: *que dá*
[12/12/06 11:52:12] Madalena Boavida Guerra: como a versão
contemporânea do humanismo modernista.
[12/12/06 11:54:15] Madalena Boavida Guerra: Isto é, como
a transição do programa utópico colectivo para um ideário de
construção individual.
[12/12/06 11:54:57] Renato Amaral: Sim, parece-me um conceito
interessante e acho que é passível de se ligar com a minha
problemática através do conceito de “samizdat”
[12/12/06 11:55:30] Madalena Boavida Guerra: Sim, neste
sentido, esse estímulo pode ser visto como produção de
pensamento ou de discurso.
[12/12/06 11:55:50] Madalena Boavida Guerra: Podes explicar um
pouco esse conceito?
[12/12/06 11:58:09] Renato Amaral: Sim. O conceito de
“samizdat” refere-se à prática de auto-publicação como uma
prática de comunicação em regimes autoritários
[12/12/06 11:59:51] Renato Amaral: É um fenómeno que adquire
uma componente de subversão dos meios autoritários; que a nível
político poderá assumir-se como uma provocação aos poderes
instaurados.
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entende-lo, de forma superﬁcial, como uma forma de pensamento
livre?
[12/12/06 12:01:07] Renato Amaral:
[12/12/06 12:01:37] Renato Amaral: Sim, o fenómeno de
“samizdat” possui certamente essa conotação.
[12/12/06 12:02:05] Renato Amaral: E adquire a forma de
“self-published” como forma de fazer circular e divulgar esse
pensamento
[12/12/06 12:04:53] Madalena Boavida Guerra: Parece-me então
análogo à ideia de estimulo utópico. No sentido, em que vejo o
pensamento que decorre o estimulo utópico como essencialmente
não-engajado ao pensamento único.
[12/12/06 12:05:12] Madalena Boavida Guerra: Deixa-me explica
melhor esta ideia
[12/12/06 12:09:29] Madalena Boavida Guerra: o sentido
implícito do programa utópico é o da autoridade e sobreposição:
a implementação de um pensamento( com as suas implicações
sociais, politicas e ideológicas) por forma a que o mesmo seja
adoptado transversalmente por todos.
[12/12/06 12:11:45] Madalena Boavida Guerra: Por outro lado, o
estímulo utópico herda um certo positivismo de transformação da
sociedade, mas não impõe visões do mundo. Partilha-as.
[12/12/06 12:11:55] Renato Amaral: Pois
[12/12/06 12:12:21] Renato Amaral: Essa ideia de partilha de
uma visão é particularmente intrínseca ao conceito de samizdat
[12/12/06 12:13:39] Renato Amaral: Pois aﬁgura-se como uma
forma de um individuo através da produção de conteudo, poder
através dos meios que se lhe apresentam disponíveis produzir e
circular a sua “voz”
[12/12/06 12:14:18] Renato Amaral: fazendo com que esta
chegue a outros que possam eventualmente partilhar dos mesmos
princípios.
[12/12/06 12:14:30] Madalena Boavida Guerra: Neste sentido,
mantêm-se a noção de colectivo.
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[12/12/06 12:15:17] Renato Amaral: Sim claro. E a noção de
partilha inerente a esse colectivo
[12/12/06 12:15:29] Madalena Boavida Guerra: Mas de um
pensamento colectivo que se constrói, transforma e deforma em
tempo real.
[12/12/06 12:15:59] Renato Amaral: Sim, sem dúvida.
[12/12/06 12:16:45] Renato Amaral: Essa construção é aliás
feita elemento a elemento, isto claro da interpretação que faço
associada ao contexto de Samizdat.
[12/12/06 12:17:50] Madalena Boavida Guerra: Parece-me
completamente pertinente e o ponto ao qual queria chegar.
[12/12/06 12:17:51] Renato Amaral: Um colectivo no qual cada
elemento desempenha um papel activo enquanto construtor e
transformador desse pensamento.
[12/12/06 12:18:05] Madalena Boavida Guerra: Isto é,
[12/12/06 12:26:55] Madalena Boavida Guerra: Primeiro
poderíamos associar a esta noção um certo espírito pósmodernista excessivamente desconstrutivo e individualista. E
nessa sequencia de pensamento dizer que está desligada da ideia
de colectivo e de construção.
[12/12/06 12:31:50] Madalena Boavida Guerra: Na verdade
ela acaba por ser muito mais colectiva. Por um lado, um
discurso que é construído pluralmente a partir de pensamentos
modelares—o teu «elemento a elemento»— e, por outro, que
utiliza a desconstrução por forma a distanciar-se de pensamentos
e estruturas univocos e alienantes.
[12/12/06 12:32:37] Renato Amaral: A palavra desconstrução
parece-me muito forte neste sentido.
[12/12/06 12:32:52] Renato Amaral: Eu apostava mais numa
descentralização.
[12/12/06 12:33:01] Madalena Boavida Guerra: São ideias
diferentes
[12/12/06 12:36:51] Renato Amaral: Sim, mas essa desconstrução
possui sem dúvida dois sentidos, é ambivalente. Por um lado

309

GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA TOMO II

entendo esse carácter de desconstrução, tal como referes como
uma forma de distanciamento de estruturas e pensamentos
autoritários, e que possuem um forte carácter de censura.
Pensamentos únicos que não suportem outras leituras.
[12/12/06 12:37:54] Renato Amaral: Mas por outro lado, o
próprio acto de “samizdat” constitui-se como uma desconstrução
dos sistemas de distribuição, e é nesse sentido que referi
anteriormente o conceito de descentralização.
[12/12/06 12:38:49] Madalena Boavida Guerra: A
descentralização refere-se exactamente ao pensamento plural
(a várias vozes). Por outro lado, não podes ignorar que o
pensamento único, continua a existir e inﬂuenciar o teu discurso.
Basta olhar para os regimes autoritários que ainda subsistem.
Não querendo ir mais longe, o simples facto de usarmos o
facebook e até o skype(como o estamos a fazer), tem implicações
no discurso que queremos transmitir. As consequências do
discurso modernista continuam enraizadas na nossa estrutura em
sociedade.
[12/12/06 12:43:03] Madalena Boavida Guerra: Nesse sentido
quando falo em desconstrução, reﬁro-me, primeiro, a uma
aquisição dessa consciência e segundo a uma compreensão do
essas escolhas implicam. Essa compreensão só é ganha quando
desconstróis, não no sentido das destruir, mas no sentido
desdobrar os seus signiﬁcados implícitos.
[12/12/06 12:43:48] Madalena Boavida Guerra: Ou seja, é uma
desconstrução construtiva.
[12/12/06 12:44:28] Madalena Boavida Guerra: que produz a
descentralização de que falas.
[12/12/06 12:46:28] Renato Amaral: Pressuponho que quando
falas anteriormente de regimes autoritários e depois apresentas o
exemplo de determinadas plataformas digitais como o facebook
ou o skype estejas a referir-te à Internet em concreto.
[12/12/06 12:46:39] Madalena Boavida Guerra: Não
[12/12/06 12:47:50] Renato Amaral: Pois actualmente
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é provavelmente o “espaço” onde se verifica tanto essa
desconstrução construtiva de que falas, como a ideia de
descentralização que refiro.
[12/12/06 12:49:44] Madalena Boavida Guerra: a internet como
estrutura é bastante transparente. É quando ela começa a ser
utilizada como forma de “propaganda” de discurso que interessa
ter uma atitude mais céptica. Utilizei exemplos da internet como
poderia ter utilizado outros como starbucks ou g.a.p.
[12/12/06 12:51:07] Madalena Boavida Guerra: No entanto, não
queria enveredar a nossa conversa, pelo menos por agora, por este
sentido mais politizado.
[12/12/06 12:53:25] Madalena Boavida Guerra: Ou seja, a
internet sendo uma estrutura tão porosa e dinâmica é muito
aquilo que fazes dela.
[12/12/06 12:53:40] Renato Amaral: Sim compreendo.
[12/12/06 12:56:34] Renato Amaral: O ponto que queria
apenas referir, e para não nos alongarmos mais nesta vertente
política da discussão, era a de que por muito que a Internet se
apresente como essa estrutura transparente, dinâmica e aberta
que mencionas, a verdade é que ela possui muitas formas de
constrangimentos e de subtis mecanismos integrados, que de
alguma forma te limitam e filtram a informação a que tens
acesso.
[12/12/06 12:56:54] Renato Amaral: Mas deixando a política para
trás...
[12/12/06 12:59:16] Madalena Boavida Guerra: Ou seja a
internet pode ser vista como uma forma de comunicação, isto
é de transmissão de pensamento. Neste sentido o pensamento
que transmites e a forma como o fazes tem muito a ver com a
qualidade e a tipologia das estruturas de net que crias.
[12/12/06 12:59:32] Madalena Boavida Guerra: E é nesse ponto
que voltamos à ideia inicial
[12/12/06 13:03:44] Madalena Boavida Guerra: Entendo o
estimulo utópico como análogo ao pensamento livre e individual,
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como é que este se pode tornar ou desenvolver numa estrutura
heterogénea?
[12/12/06 13:04:57] Madalena Boavida Guerra: Penso que a
resposta está muito ligada ao processo de distribuição, circulação
e disseminação que foi/é a samizdat.
[12/12/06 13:07:05] Renato Amaral: Sim, nesse ponto não
poderia estar mais de acordo.
[12/12/06 13:08:10] Madalena Boavida Guerra: Ou seja, como é
que o estimulo utópico pode gerar outros estímulos utópicos.
[12/12/06 13:10:35] Renato Amaral: Aliás, é sobre esse ponto de
vista que a Samizdat enquanto, não só prática de self-publishing
como também forma de produção e distribuição, assume-se como
um gesto ideológico, político e social, pois desafia os sistemas/
circuitos instituídos.
[12/12/06 13:12:13] Renato Amaral: Gerando os tais “estímulos
utópicos” que referes.
[12/12/06 13:12:31] Madalena Boavida Guerra: Na minha
dissertação falo de estranhamento e de objectos que são
estruturalmente estranhos por não falarem a partir das estruturas
formais e linguísticas comuns, são exemplo Joyce ou Cage.
[12/12/06 13:18:11] Madalena Boavida Guerra: Do ponto de vista
do Design de Comunicação, estendermos as nossas estruturas para
lá da Gestahl, para vermos na edição, distribuição ou publicação
formas de comunicação do nosso pensamento e discurso,
[12/12/06 13:22:32] Madalena Boavida Guerra: por um lado
afasta-nos das estruturas formas que nos são atribuídas à
partida(retórica vazia) e por outro permitem-nos realmente
veicular o nosso discurso. Ou seja o self-publishing como forma
de discurso e não apenas como opção economica.
[12/12/06 13:26:45] Renato Amaral: É claro que apesar de estar
subjacente uma opção económica (voluntária, ou involuntária)
ao “self-publishing”, a verdade é que a sua maior valência é
precisamente o acto de liberdade em não ter de subjugar a minha
voz individual a estruturas instituídas.
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[12/12/06 13:27:14] Madalena Boavida Guerra: Aqui ainda
estamos no plano da construcção de discurso individual, no
planos da distribuição como discurso ou como construção critica
individual. Penso que, com tudo o que já se disse, poderíamos
passar ao plano da estrutura.
[12/12/06 13:28:03] Madalena Boavida Guerra: *sim, mas a
questão económica como parte do discurso e da tua posição no
mundo, e não como ﬁgura de estilo*
[12/12/06 13:30:45] Renato Amaral: Sim, creio que a
componente crítica a nível da distribuição já foi suﬁcientemente
debatida.
[12/12/06 13:35:12] Madalena Boavida Guerra: Queria só
terminar com esta ideias: estimulo que gera impulsos, ad
continuum.
[12/12/06 13:36:20] Renato Amaral: Sim, o que no contexto
da distribuição em Samizdat é identiﬁcado como uma versão
analógica/rudimentar dos sistemas de rede peer-to-peer
[12/12/06 13:36:23] Madalena Boavida Guerra: como condição
base do desenvolvimento da estrutura que propomos.
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estruturalismo processual, metametodologia curatorial
(estudo para o projecto de um arquivo transdisciplinar)
Ao efectuar uma transladação a partir do eixo (N)etwork-(A)
rquivo, observa-se que o resultado é a sobreposição da (I)deia com
o (O)bjecto - no modelo conceptual. Este movimento implica que
o percurso de construção Ideia-Objecto, do ponto de vista da network e do arquivo, se pode assumir como uma tentativa de exposição do seu processo enquanto matéria. Neste sentido conﬁgura-se como metametodologia do processo como uma forma de (re)
apresentação

(metametodologia no design)

Fig.1
Movimento de
transladação nos
eixos (N)-(A)
(modelo conceptual)


(logo)
ESTRUTURALISMO PROCESSUAL
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12.19 PM, 06.12.2012 @FBAUL Esta intersecção consistiu numa conversa de café.
Partiu dos dois eixos do modelo conceptual - (N)etwork e (A)rquivo - numa tentativa de
negociação da potencialidade processual do movimento de transladação entre os dois
eixos. Deste processo surgiu uma proto-ideia projectual, de carácter expositivo/curatorial
a desenvolver em laboratório.
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Este estruturalismo processual consiste na acção de assumir a estrutura/processo metodológico como a própria matéria crítica.
Consiste, deste modo, na:
(1) tentativa de exposição – objectivação – do processo (amplitude
curatorial);
(1a) criação de sintaxe para lógica na estrutura, que parte da
network para se constituir como arquivo e tem uma tradução no
processo curatorial;

network
enquanto arquivo
(e vice-versa)

(1b) forma de expôr a própria disciplina e/ou formação de um
território transdisciplinar. Quando o processo é exposto como
matéria crítica (Ideia=Objecto), o que é realmente espelhado
nessa acção é a própria disciplina, ou então, a transdisciplina que
surge desse território colaborativo. (= De que modo o arquivo, com o
seu carácter *temporal*, influencia a transdisciplinaridade, e vice-versa?)

՝
define-se se existir
um processo
criação de
transdisciplinas
COLABORAÇÃO

Fig.2
Esquema de rot

por defeito, o modelo conceptual propõe que seja feito o percurso da (I)deia
ao (O)bjecto e do (O)bjecto à (I)deia
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mas:
«We are now in
transition from
an object-oriented
to a systemsoriented culture.»
(BURNHAM, 1968:
31)

PROCESSO

O enfoque na network e no arquivo provoca um desvio no modelo conceptual. Deste modo, o processo como ideia/objecto adquire um carácter
*temporal*, passando a constituir-se como ACÇÃO.

= ACÇÃO

Observação: Quando os eixos (I)deia e (O)bjecto coincidem - resultado da transladação - o que se verifica é o ênfase no processo.
Logo, Ideia e Objecto são permeáveis e têm, por isso um carácter
transformativo.

(cenário especulativo
ou uma possível
metametodologia curatorial)

explosão da noção
de arquivo

Proposta (1): Partindo dos conceitos de Estruturalismo processual
e de Metametodologia curatorial, este estudo podería ser materializado sob a forma de um arquivo colaborativo online em constante actualização. Um arquivo que traduz a cultura de network,
caracterizada pela dicotomia código-medium, e pela fugacidade
dos modos de representação. A dicotomia código-medium simplifica os processos de comunicação e multiplica-os. Por outro lado,
a fugacidade leva necessariamente a essa constante actualização

317

GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA TOMO II

do arquivo, enfatiza o processo e torna-o objecto de representação. Esta desconstrução da História (no contexto do arquivo)
consiste num processo contínuo de interpretação e de criação de
sucessivas camadas de matéria crítica.
Esta plataforma conﬁgura-se como publicação, exposição e distribuição, e é em simultâneo processo e objecto.
Operativamente,
(1) cada colaborador (de qualquer ponto geográﬁco), partindo
de um modelo de brieﬁng do laboratório, poderá actualizar o
arquivo digital, complementando a narrativa, sob qualquer representação; (2) numa segunda fase a plataforma pode estender
o seu campo de acção a um público alargado, criando níveis de
comentário ou, eventualmente, de transformação da narrativa;
(3) assumindo a plataforma como um registo curatorial, poderão
ser criadas ramiﬁcações no espaço físico. Entendemos esta transposição para o espaço físico como um confronto directo entre
a plataforma e a espacialidade. Neste sentido, o espaço físico é
geograﬁcamente disperso, um território também em constante actualização, deﬁnido pelo processo. Em analogia ao online/oﬄine,
este território curatorial é uma OBRA ABERTA em movimento.
Cada intervenção na plataforma corresponde a um objecto exposto num determinado ponto geográﬁco. Isto implica parcerias
com entidades externas ao laboratório e uma dinamização da sua
actividade curatorial.

Objectivo: comunicar.
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cada actualização
do arquivo/
plataforma
consiste numa
sobreposição
e anulação da
matéria anterior
*
esta destabilização
de um sentido
temporal reforça o
carácter processual
deste projecto

Renato Amaral/Diogo Ramalho

arquivo biblioteca internet
(distribuição enquanto arquivo em actualização)

Fig.1
Torre de Babel,
Description de
L’Universe, Alain
Manesson Mallet,
(1683)
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No modelo conceptual as problematizações da DISTRIBUIÇÃO e do ARQUIVO situam-se
numa fase de Desconstrução Crítica. Deste modo, esta intersecção consistiu no confronto directo entre dois textos retirados de cada componente individual (C e D). Neste
sentido, partiu-se da nota e do comentário para, através de um exercício desconstrutivo,
criar uma rede conceptual entre os dois documentos.

GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA TOMO II

Se historicamente a biblioteca se apresenta como um espaço físico
para a troca colectiva de livros, a verdade é que na última década
um novo modelo de distribuição(1) começou a materializar-se
no digital, apresentando-se como reﬂexo da cultura de network
em que vivemos actualmente. O rápido crescimento e desenvolvimento de meios de distribuição digital, bem como as constantes
alterações na noção de esfera pública, fazem com que actualmente
arquivo
a biblioteca
enquanto instituição questione a sua identidade.
arquivo
A Internet ao assumir-se como lugar privilegiado para a livre troca de informação, bem como espaço que promete o livre acesso
ao conhecimento público, apresenta-se como principal causadora
desse questionamento(2). Ao entendermos a Internet como a
“maior biblioteca do mundo”(3), esta toma para si a função de
espaço público para o armazenamento e transmissão da informação,
objecto enquanto produção cultural
funcionando como um potencial arquivo em massa.
“The notion of a mass archive is relatively new, and a notion
which is probably philosophically opposed to the traditional
understanding of what an archive is and how it functions, but it
may be that,(…) the Internet approximates such a structure, or
can at least be seen as a working model. With more and more
media readily available through this unruly archive, the task
becomes one of packaging, producing, reframing, and distributing; (4) Anything on the internet is a fragment, provisional,
pointing elsewhere. Nothing is ﬁnished (5)”.[PRICE, 2002]
A noção de arquivo em massa que Seth Price refere, apresenta no
contexto da Internet os websites como repositórios da informação
online. Os conteúdos apresentam-se disponíveis para serem descarregados e livremente distribuídos em quantidades inﬁndáveis,
devido à fácil reprodução e ao carácter de reprodutibilidade dos
formatos de ﬁcheiros digitais.
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Observações: No contexto actual da cultura de network, cada vez mais o arquivo assumese como uma entidade, simultaneamente, em construção e distribuição. Este aspecto
remete, no contexto do Design de Comunicação, para a necessidade de um reposicionamento destes dois pólos, anteriormentes entendidos em momentos de produção distintos. Este aspecto configura-se como uma potencialidade de exploração de novas formas
de produção.

(1)
este novo modelo
de distribuição
(digital) assumese como um
repositório/arquivo
(2)
este
questionamento
tem repercussões
no discurso da
disciplina de design
(3)
ideia de arquivo
universal
Mundaneum, Paul
Otlet

(4)
CONVERGÊNCIA
neste sentido o
arquivo (internet)
potencializa novas
associações e
novas narrativas
(5)
o fragmento que
compõe o arquivo
e que constroi um
todo
arquivo
internet
biblioteca
acesso e
disponibilidade
como intenções/
objectivos do
processo de
arquivização

Renato Amaral/Diogo Ramalho

(1)
assim como
os modos de
distribuição
(2)
«(...)internet
approximates such
a structure, or can
at least be seen as
a working model.»
(3)
No contexto
da cultura de
network, mais do
que catalogação
e backup da
informação, a
noção de arquivo
comporta também
uma mobilidade
associada à
distribuição dessa
mesma informação.
O arquivo existe
em rede como um
formato propício à
disseminação.

(4)
individual
colectivo

՝
partilha como
network

O arquivo, num sentido mais vasto, da disciplina do design, potencializa, agora inserido no âmbito da cultura de network, uma
abertura a novas interpretações; por outro lado, com o sucessivo
desenvolvimento das ligações em rede, será que esses modos de
arquivo(1) no design alteram o próprio discurso da disciplina?
a forma como essa distribuição é feita também sofre alterações?

A World wide web é a forma mais imediata de arquivo dos dias
em massa
de hoje(2). No seu aspecto mais tecnológico, altera o modo como
é feita a sua construção, principalmente nas questões de acessibienquanto
lidade, distribuição e potencialidades de interpretação e representação. Estes fenómenos introduzem, na disciplina do design, alterações de metodologias, ferramentas, processos, que, com as novas
conﬁgurações de uma cultura de network, criam uma necessidade
em massa
de expansão e reconﬁguração desse mesmo discurso.
A Distribuição
O arquivo enquanto produção cultural está atento e é inﬂuenciado por estas alterações, sobretudo, pelo enfâse dado à questão
da network. O entendimento de que estas alterações, tanto a nível
tecnológico como naquilo que repercutem a todos os níveis de
produção cultural, é o constatar de que o discurso de uma disciplina precisa de se adaptar a estas condicionantes, como forma de
se projectar para um futuro iminente.
No campo do Design de Comunicação, a questão do arquivo
serve não como metáfora, mas antes como modelo que caracteriza
um processo em constante mutação(3) – e uma multiplicidade de
cenários. Admite que pode ser constituído como símbolo de um
discurso da própria disciplina, que admite a constante alteração dos
modos e formas de arquivar, e consequentemente de editar e interpretar. Centra-se num espaço de produção, e entende o Design,
e de distribuir
sobretudo, como produção cultural - «Artists and designers are by
nature reﬂexive creatures, they simultaneously reﬂect on what they
do while doing it.» [BAILEY, 2007]
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O arquivo (nomeadamente o arquivo digital - internet), em constante distribuição, pode
ser entendido como um objecto em actualização. Isto enfatiza quer o carácter de network,
quer o de colectividade que lhe está inerente.
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(Apresentação do Laboratório)
O projecto do laboratório Frequently Asked Questions e o consequente modelo de investigação partiram do percurso pessoal no
1º ano de mestrado(1). A progressão projectual deste primeiro ano,
acabou por constituir a base deste laboratório, que agora é apresentado. Entende-se o diálogo e o comentário permanente como
ferramentas essenciais à discussão e evolução do objecto de estudo
e das questões que lhe estão subjacentes. Neste sentido é pertinente
apresentá--lo como caso de estudo prático, precedente à presente
dissertação.

“Sistema de
Tradução do
Diálogo”

A experiência colectiva No Page For This Territory foi o resultado da
intersecção de quatro abordagens sobre a temática comum - “Página”. A partir da leitura do texto Books without pages (NEGROPONTE, 1979), cada investigador construiu um «sistema de tradução do
diálogo»(2) entre duas problemáticas: 1) a “Página” como modelo de
reconfiguração do design de comunicação pela cultura digital; 2) a
investigação individual levada a cabo desde o início do mestrado,
subordinada às questões da cultura digital, nomeadamente, autoria,
interactividade, mediação, pessoal/colectivo, hipertexto e remix.
Num primeiro processo de mediação, recorreu-se a estratégias de
associação livre e de lógica, a sistemas de anotação (marginália) e
de mapeamento. O sistema deu lugar ao discurso individual (Narrative as an unstable place; Exodus: journey into the unknown; Page as
a prism; Maps for the spotless territory), sintetizações das respectivas
temáticas: da narrativa à rejeição da linguística; do mapa ao território desconhecido; da página em branco à sua refracção; da representação à perca de referencial.
No Page For This Territory constituiu-se como a segunda e última
mediação e, como tal, uma compilação da investigação sobre a
temática “Página”. Esta compilação foi negociada como estratégia,

(1) Este percurso foi efectuado pelo colectivo composto por Ana Malheiro, Diogo Ramalho, Madalena Guerra e Renato Amaral. (2) Termo utilizado por Victor Almeida e Sofia Gonçalves no texto de apresentação do programa projectual do 1º ano de Mestrado de Design de
Comunicação e Novos Media, 2010-2011.
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dando origem a um quinto discurso regulado pelo seguinte universo semântico: Percepção, Representação, Narrativa e Caos. Por
outro lado, a mediação dos vários campos semânticos, na mesma
plataforma digital, permitiu outros modos de leitura (não-lineares)
sobre as problemáticas da disciplina.

modos de leitura
não-linear

Frequently Asked Questions

IV GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA
– MODELO E LABORATÓRIO
4.1 DEFINIÇÃO/SÍNTESE DO MODELO
GEOMETRIA DA OBRA ABERTA
«(…) between the abstract categories of science and the living
matter of our sensibility; it almost becomes a sort of transcendental scheme that allows us to comprehend new aspects of the
world.» (ECO, 1962: 90)

LIMITES
CATEGÓRICOS
POR DEFINIR

Do objecto de estudo ao sistema, o laboratório Frequently Asked
Questions parte/alimenta-se de uma colecção enciclopédica de tipos
de objectos onde os limites categóricos estão ainda por definir(3):
um gabinete de curiosidades dos tempos de hoje. No espaço de
intersecção entre o academismo e a experimentação, o laboratório
desdobra e reinterpreta processos de comu-nicação; uma comunicação entendida, acima de tudo, como uma prototipagem de produção e difusão cultural.
«Most of what is unusual about man can be summed up in one
word: ‘culture’. I use the word not in its snobbish sense, but as
a scientist uses it. Cultural transmission is analogous to genetic transmission in that, although basically conservative, it can
give rise to a form of evolution.» (DAWKINS, 1976: 166)

OPERA
APERTA
1962

Neste ecossistema transreferencial e transdisciplinar, desenhado no
domínio da cultura de network, revisitamos a Obra Aberta (ECO,
1962) como uma nova possibilidade; torna-se uma questão de traçar um de todos os caminhos possíveis que podem ser tomados
através da rede, rizoma, ou labirinto(4).
Desta procura incessante, a network coloca-se portanto em evidência nos dias de hoje, transparecendo da complexidade que é a cul-

11
(3) Esta frase constitui-se como uma descrição livre do conceito de gabinete de curiosidades
(4) Esta ideia está presente em ROBEY (1989: xxxi).
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tura. Na incapacidade de entendimento de um conhecimento total,
a construção de inúmeras narrativas, relativamente a outros pontos
de referência, permite reavaliar a nossa percepção da realidade.

4.1.1 MODELO PROJECTUAL
– ESQUEMA TÉCNICO E OPERATIVO
A análise crítica, através da confrontação e negociação das problemáticas individuais dos capítulos III e IV, levou à estruturação e
aﬁnação da base conceptual do modelo. Este esforço de síntese culmina no modelo Geometria de uma Obra Aberta (ver contracapa interior).
O modelo conceptual conﬁgura-se como um sistema que se apoia
nos eixos estruturantes – (I)deia, (N)etwork, (O)bjecton e (A)rquivo.
Este quadrante cria as condições necessárias para um desenvolvimento projectual, ao confrontar-se com k – conhecimento (com a
realidade palpável). Esta intersecção desenha as componentes operativas do modelo Geometria de uma Obra Aberta, procedimentos
considerados essenciais para a sua veriﬁcação.
A (I)deia, ponto de partida, constitui-se como o conjunto de instruções – brieﬁng, base para o desenvolvimento do projecto, e é
condicionada pela transdisciplinaridade, noção derivada do conceito de (N)etwork. Neste intervalo ocorrem dois momentos de
investigação, reﬂexão e especulação – wonder room e reading room.
O wonder room assume-se como o espaço individual de pré-visualização intuitiva de hipóteses, fase primária de conceptualização. O
momento seguinte tem a sua materialização no blog (faqonespionage.wordpress.com), espaço que concretiza, por via da publicação, a
passagem para a reading room.
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(N)etwork

(O)bjecton

(A)rquivo

A reading room, termo adaptado das práticas teatrais(5), consiste no
primeiro momento de apresentação e ensaio colectivo. Textos,
imagens, conceitos, interpretações são colocados na mesa, promovendo um diálogo entre os colaboradores. Uma vez estabelecida a
(N)etwork, esta torna-se operacional através de work sessions, espaços físicos ou online. A colaboração e experimentação adquirem um
carácter laboratorial, onde se cruzam os discursos entre disciplinas.
Este espaço marca o início da produção e execução da hipótese,
um processo caracterizado pela reflexão das observações e pela
chegada a um consenso – edição. A tomada de direcção, ponte entre
disciplinas, figura-se como a base para as opções de materialização
da hipótese proposta – (O)bjecton. Desde a performance ao livro impresso, o objecto é formalizado de modo múltiplo e de acordo com
o contexto gerado pela hipótese.
Faz parte das intenções do laboratório proporcionar a circulação
dos objectos que produz. A distribuição consiste no acto de tornar
públicos os resultados, alargando o impulso crítico a um público
mais vasto. O acto de disponibilizar, efectua, em simultâneo, uma
catalogação indeterminística de todos os objectos produzidos. Deste modo, estes objectos produzidos e disseminados constituem-se
como (A)rquivo crítico e inacabado.
Este (A)rquivo, biblioteca referencial da entidade crítica, admite em
si desconstrução e a possibilidade de se constituir como um segundo momento de (re)apresentação dos objectos – curadoria. O exercício de abstracção retira do arquivo a possibilidade de abertura narrativa. Esta desconstrução do discurso permite o desprendimento
necessário à exploração de uma nova hipótese – rehypothesis.

(I)deia

O modelo conceptual, aplicado na prática do laboratório Frequently Asked Questions, pressupõe a ideia de continuidade processual
e completamento de um ciclo – da (I)deia ao (O)bjecton e de volta
à (I)deia. Este modelo assume, deste modo, um desenvolvimento
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(5) A reading room invoca o imaginário teatral e cinematográfico, a primeira reunião, conversa de distribuição de personagens e diálogos. Baseado no conceito de read-through,
ou table-read, é a passagem de um diálogo individual para um colectivo. Consiste na primeira fase, ainda em estado primário, de uma produção.
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processual que estabelece um percurso sequencial, através de cada
ponto do modelo.

4.2 APLICAÇÃO DO MODELO – LABORATÓRIO
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
4.2.1 APRESENTAÇÃO DO LABORATÓRIO:
PUBLICAÇÃO-ZERO E OPEN CALL
OBRA ABERTA numa folha branca / ter uma ideia / descomprimir / arquivar / dobrar / abrir / Tomemos agora uma folha de (…).
Esta é a frase de abertura da publicação-zero do laboratório – o
pré-brieﬁng – e refere-se a uma fase inicial de concepção projectual.
Ao lançar as suas premissas conceptuais, constitui uma primeira síntese de um processo de trabalho. Esta publicação propôs-se
como uma apresentação (I) dos territórios/espectros temáticos, (II)
dos aspectos operativos do laboratório Frequently Asked Questions e
(III) convite à colaboração.
«The Kunstkammer was regarded as a microcosm or theater of
the world, and a memory theater. The Kunstkammer conveyed
symbo-lically the patron’s control of the world through its indoor, microscopic reproduction.» (FIORANI, 1995: 268)
O gabinete de curiosidades, território temático deste laboratório,
constitui-se como a colecção de fontes improváveis da cultura digital. Este ambiente alimenta-se das referências individuais que
compõem a memória colectiva do laboratório.
Neste sentido, o objecto impresso – publicação-zero – constrói um
percurso hipertextual através das referências essenciais à compreensão dos parâmetros do laboratório, exportados dessa Kunstkammer. É criada uma narrativa múltipla que admite continuidade e
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fragmentação. Tal como uma colecção, que prevê uma multiplicidade de narrativas e se constrói pelas sucessivas adições, esta
publicação foi concebida como o primeiro objecto arquivável, susceptível a novas associações e novos pontos de vista. Enquanto
objecto, a publicação-zero teve dois momentos de distribuição: (I)
a publicação impressa – composta por um booklet, convite e postal,
que importou características da mail art(6) veiculando as ideias de
networking e feedback; (II) e o Open Call, formalização online do convite à colaboração. Esta versão digital ilustrou a multiplicidade de
narrativas e a transponibilidade entre percursos ﬁccionados através
de uma visualização animada.

excerto extraído
do Open Call
09 Julho 2012

«Look Mom No Head! apresenta wonder room, uma selecção de objec-tos/ideias arquiváveis e indeﬁnidos, pertencentes ao gabinete
de cu-riosidades FAQ Frequently Asked Questions. O laboratório
está a lançar este projecto interdisciplinar e colaborativo, que irá
encenar, – a partir de um determinado ﬁlme, livro ou conceito
– um momento de experiências e experimentações, procurando novos contextos e formas de comunicação. / OPEN CALL
/ Estamos à procura de colaboradores – de diversos contextos
artísticos – para percorrer cenários ﬁccionados e gerar hipóteses
para produção cultural. Neste espaço online/oﬄine pretendemos
criar objectos abertos – publicações, performances, scores, screenings, texto e imagens, radio streaming, artes visuais, ou qualquer
outro formato pertinente para o projecto.»(7)
A publicação-zero, que se estabelece como um pré-brieﬁng, sustentada pela versão digital do Open Call, funcionou como o primeiro
contacto com diversos colaboradores de diversas áreas disciplinares. Além de um conjunto de premissas e intenções, serviu para
expor de uma forma generalizada a própria metodologia do laboratório Frequently Asked Questions.

(6) A mail art, surgida nos anos 60, consistiu numa prática artística que utilizou as estruturas de correio como expressão e distribuição de conteúdos ideológicos e artísticos.
No contexto do laboratório, a mail art foi rea-proveitada na sua componente de criação
de networks. «Overcoming such barriers as language and political ideology, Mail Art participants found common ground in novel means of distributing art and ideas. This open
system of communication (…) intuited the emergence of a new mass medium that would
deliver cross-cultural information and creativity on a massive scale.» (CHANDLER, 2006:
89) (7) Texto do email enviado pelo laboratório Frequently Asked Questions como
convite de colaboração.
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4.2.2. BRIEFING – DA ANTECÂMARA À DISTRIBUIÇÃO
A antecâmara
A antecâmara do laboratório designa o processo de selecção das referências que se propõem à elaboração do brieﬁng. Com três colaborações em vista(8), foi selecionado um conjunto de seis referências
que, articuladas entre si, viriam a constituir o brieﬁng.
Estas referências assumem-se como objets trouvés(9), elementos extraídos do arquivo e articulados de modo a intuir novas construções
semânticas. Este conjunto foi composto por:
(a) Cyborg, (b) Drosophila, (c) Loop, (d) Map of Federal City of
Washington, (e) Ovni, (f) Sabotage.
Numa acepção clássica do termo objet trouvé, este assume-se, na sua
essência enquanto objecto do quotidiano que é descontextualizado
e reapresentado como um novo objecto da prática artística. No laboratório Frequently Asked Questions esta ideia é actualizada segundo uma noção contemporânea de quotidiano. Este quotidiano não
é apenas suportado pela realidade matérica que compunha o objet
trouvé; agora, a dimensão virtual da world wide web tem repercussões
no entendimento e interpretação dos artefactos que nos rodeiam.
O novo objecto do quotidiano existe numa relativização da (cor)
relação entre o espaço e o tempo(10).
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(8) Com a publicação-zero e Open Call foram efectuados três contactos para estabelecer
colaborações projectuais no âmbito do laboratório. Foi efectuado um primeiro contacto
com a artista plástica Leah Beeferman (www.leahbeeferman.com), com o colectivo de
arquitectos 10:11 (www.dezonze.com), e com o artista plástico Pedro Lagoa (www.pedrolagoa.blogspot.pt). Cada um destes contactos reflectiu-se na criação de um briefing específico para uma potencial colaboração. (9) O objet trouvé é um termo aplicado no século
XX à prática artística de descontextualização de objectos do quotidiano e transformação
destes em obra de arte. Tem, no entanto, raízes nos gabinetes de curiosidades, embora,
nestes últimos os objectos não serem considerados objectos de arte. Eco (1962) descreve
o objet trouvé como um processo de transformação do código e mensagem de um objecto, a alteração do contexto para a criação do objecto de arte. «What happens to a message that is interpreted by means of an overcharged code is very similar to what happens
to the objet trouvè that the artist pulls out of context and frames as a work of art: in this
case, the artist selects certain aspects of the object as the possible signifiers of signifieds
that have been elaborated by his cultural tradition. By arbitrarily superimposing a code
on a message that has none (a natural object, for instance) or has a different one (some industrial product), the artist in fact reinvents, reformulates, that message.» (ECO, 1962: 199)

OBJECT-TROUVÉ

Frequently Asked Questions

Neste sentido, as referências do brieﬁng são reflexo deste posicionamento. Enquadram-se em vários domínios, podendo ser conceitos
pertencentes a espaços abstractos, concretos, com um tempo específico ou simplesmente ficcionados; no entanto, são passíveis de se
constituir como objectos do quotidiano.
Brieﬁng
Os conceitos, objets trouvés deste laboratório, passam por um processo de selecção no qual é escolhida a representação adequada pela
sua potencialidade crítica. Neste sentido, o brieﬁng é composto pelo
emparelhamento de dois destes conceitos e apresentado como um
conjunto constituído por dois documentos de teor documental e
observacional.
«Uma das minhas primeiras lembranças matemáticas, para além
da adição, subtracção e divisão, foi a descoberta dos conjuntos
(…) O fascinante não era tanto agrupar, mas, sobretudo na intersecção, juntar. Um poder até então inimaginável permitir-me-ía
doravante encontrar parentescos nas coisas mais dissemelhantes e
criar ‘matematicamente’ quimeras.» (DENISSE, 2009: 2)
A definição enciclopédica, a imagem, o vídeo, a citação descritiva
são algumas das possíveis representações dos objectos que figuram
nos documentos e constituem o brieﬁng. Deste modo, os documentos são reflexo da escolha do modo de representação de cada
conceito exportado da antecâmara que, no processo de “juntar”,
permite a criação de um campo lexical não-linear e enfatiza uma
maior abertura a múltiplas construções e significados. Esta confrontação permite desenvolver uma ou diferentes narrativas a partir
de dois conceitos que, numa primeira instância, podem não ter
uma associação directa.
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(10) Giddens (1990) define que um dos aspectos mais relevantes da sociedade moderna
baseia-se num desfasamento de tempo e espaço.
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Este não é um brieﬁng no seu sentido tradicional, não existem fases
predefinidas ou condicionantes à acção, não é programático e não
encaminha para respostas específicas. Baseia-se num processo que
intui uma especulação semântica por via da confrontação e negociação entre os intervenientes.
O brieﬁng configura-se portanto como o conjunto de duas representações dos conceitos da antecâmara, extraídos do arquivo do
laboratório e formalizados como documento. Estes objectos, arquivados na antecâmara do laboratório, são agrupados em quatro
categorias distintas – naturalia, artiﬁcialia, exótica e scientiﬁca - alegoria do gabinete de curiosidades, enquanto arquivo referencial da
cultura de network e do laboratório Frequently Asked Questions.

Antecâmara

O brieﬁng é o conjunto dos dois documentos nos quais figuram a
sua legenda e respectiva categorização, sendo apresentado aos colaboradores em dois tempos.
Distribuição do brieﬁng - colaboração
O brieﬁng é apresentado/distribuído, em dois momentos distintos
aos colaboradores. Tal como a publicação-zero de convite à colaboração, a forma de distribuição segue os mesmos princípios da
Mail Art. Cada um dos objectos é enviado pelo correio separadamente. Pretende-se com este faseamento isolar cada um dos documentos/objectos do brieﬁng para ter um entendimento singular
numa primeira instância e do brieﬁng completo, num segundo momento, de forma a provocar construções e interpretações pessoais.
Alargam-se assim as possibilidades de criação de eventuais relações
entre conceitos por parte do colaborador.
No segundo momento de recepção do brieﬁng, é efectivado o processo de colaboração, de interrelação e construção de narrativas,
de ligações e interpretações por parte do colaborador. Com a re-
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Processo
Colaborativo
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cepção de cada um dos documentos é enunciada a fase seguinte, a
que o brieﬁng dá origem, e a explicação do processo de colaboração
que se pretende estabelecer, numa espécie de jogo contínuo de
interferências no qual se procura testar os próprios limites desse
mesmo jogo.
«(...) an inﬁnite game (is played) for the purpose of continuing
the play (...) Indeed, the only purpose of the game is to prevent
it from coming to an end, to keep everyone in play. There are
no spatial or numerical boundaries to an inﬁnite game. Since
each play of an inﬁnite game eliminates boundaries, it opens to
players a new horizon of time.» (CARSE, 2010: 86)
Este processo marca o espaço individual de pré-visualização intuitiva de hipóteses – wonder room.

4.2.3 WONDER ROOM E READING ROOM
Do individual ao colectivo – da wonder room à reading room
A recepção e abertura do brieﬁng iniciam a fase de concepção e
ensaio de hipótese; o momento de investigação, reﬂexão e especulação; o trabalho construído sobre o brieﬁng. Esta fase da wonder
room à reading room caracteriza-se pela passagem de uma perspectiva
individual para uma postura colectiva. É um processo de efectivação de uma rede processual de produção crítica do laboratório
Frequently Asked Questions.
Num primeiro momento de conceptualização, o brieﬁng, enquanto
associação inesperada, dá origem a possíveis articulações temáticas
que irão dar origem a várias possibilidades de narrativas. Pela associação dos dois documentos do brieﬁng (ou cada um isoladamente),
é permitido accionar um discurso, individual neste período, que
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tem como objectivo final, a discussão colectiva. A wonder room
assume-se portanto como um espaço onde são percepcionadas soluções ou direcções a seguir, de modo intuitivo, feitas por cada um
dos colaboradores. Estamos no domínio da pré-visualização.

W

«The work began with the first ‘naïve’ reading. In this, parts
were read round the group. When the speaker changed, the
next reader took over; but there was no attempt to match actors
to parts (…) Whatever was agreed upon here would inform all
the work on the play and had to be accessible ultimately to the
audience. These discussions led naturally to the first decisions
about settings, costumes, music, and so on.» (LEACH, 2004: 123)

R
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M
investigação

A reading room constitui-se como a primeira discussão entre os colaboradores, originando um intercâmbio onde cada um toma consciência do posicionamento e entendimento dos outros colaboradores
face ao brieﬁng. Toma forma de leitura colectiva de textos, de visualização de imagens, de levantamento de questões e discussão de
ideias, uma fase primária de reconhecimento mutualista (11).

R
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O blog (faqonespionage.wordpress.com) assume o papel de repositório de referências individuais e colectivas, de pré-visualização de
hipóteses e direcções, de ensaio de posicionamentos e motor projectual, transversal à fase da wonder room e da reading room.

O

O blog como espaço de discussão

M

R
O

O blog consiste num espaço online de depósito de referências textuais, imagéticas, videográficas. Apresenta-se como um espaço aberto onde cada contribuidor é simultaneamente editor, ao permitir a
livre publicação e edição de conteúdos por parte dos colaboradores.
Permite estabelecer relações em rede em níveis distintos – (I) publicação de referências de pertinência geral ao laboratório Frequen-
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(11) «Elementary ecology texts tell us that organisms interact in three fundamental ways,
generally given the names competition, predation, and mutualism. The third member has
gotten short shrift, and even its name is not generally agreed on. Terms that may be considered synonyms, in whole or part, are symbiosis, commensal-ism, cooperation, protocooperation, mutual aid, facilitation, reciprocal altruism, and entraide. We use the term
mutualism, defined as “an interaction between species that is beneficial to both,” since it
has both historical priority and general currency.» (BOUCHER e DOUGLAS, 1982)

blog
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FEEDBACK

tly Asked Questions, (II) publicação das referências e problemáticas
associadas e decorrentes do brieﬁng. Este espaço colectivo tem um
sistema de categorização (por tags) que associa cada uma das temáticas aos pontos do modelo conceptual do laboratório. Ao mesmo
tempo, reserva uma área destinada a cada colaboração, na qual se
efectuam as relações entre colaboradores, assentes no post, comentário e feedback.
Dos momentos de wonder room e reading room, primeiras leituras
do brieﬁng (a nível individual e depois a nível colectivo), faz-se
a efectivação da network processual e a passagem para a produção
colaborativa em laboratório – work sessions.

4.2.4 WORK SESSIONS E PROCESSOS DE EDIÇÃO
W
O
R
K
S
E
S

As work sessions apresentam-se como lugar de investigação e exploração de ideias, com uma dinâmica projectual colectiva. Enquadra
um programa especulativo com vista à criação de objectos, que admitem múltiplas e diversas formulações. É portanto um processo de
trabalho a várias vozes, feito pela contribuição e confronto entre
os colaboradores: «Nada ﬁxo, nem rígido. Todos estes blocos, todas
estas formas de deslocação, à medida que a experiência aumenta e
se altera»(12) (BACH, 1991: 97).

S
I
O
N
S
exploração

Após o desdobrar do brieﬁng e do primeiro ensaio colectivo, as
work sessions assumem-se como momentos de apresentação e colocação de todas as referências, objectos importados individualmente
e também dos que foram pesquisados/recolhidos já numa fase colectiva. Depois desta fase de apresentação em que todos os objectos
são dispostos na mesa, apresenta-se como um momento posterior,
uma fase de associação onde construções e mapeamentos de ideias
e conteúdos são feitos. Cria-se assim um “jogo” entre colaboradores; numa constante negociação colaborativa e dialógica.
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(12) Tradução livre do autor: «Nothing fixed, nothing rigid. All these blocks, all these shapes
to be shifted and juggled with, as the experiment grows and changes.» (BACH, 1991: 97)
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«(…) this struggle as a challenge that relies on trust to establish an act of cooperation that the participants must negotiate
amongst themselves and in relation to the emerging production.» (LAGOA, 2012: 56)
A edição conﬁgura-se como um processo de deﬁnição e revelação,
mas, acima de tudo, como um processo de cooperação e negociação. Cooperação no sentido de construção de uma atitude de partilha de conteúdos entre participantes, que desagua numa atitude de
negociação entre os mesmos. Entende-se no contexto deste laboratório, o processo de edição como um processo contínuo, adaptável
aos vários cenários.
Deste modo, os resultados podem aparecer formalizados de modo
múltiplo e diverso, aspectos que não são delineados no início desta
fase, mas sim decorrente do desenvolvimento projectual. Assim,
pode ser admitida a navegação entre diversos media, reﬂexo das
várias decisões, que absorvem as linguagens das áreas disciplinares
associadas neste processo.
A edição é entendida no laboratório sempre como um processo crítico, e os próprios objectos resultantes desta produção têm de espelhar essa mesma massa crítica e abertura a uma multiplicidade
de operações e signiﬁcados. O posicionamento colectivo neste processo (decorrente das diferentes posturas individuais num esforço
colectivo) é decisivo na deﬁnição das “formas” que irão compor
o(s) objecto(s).
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«Falaremos da obra como de uma “forma”: isto é, como de um
todo orgânico que nasce da fusão de diversos níveis de experiência anterior (ideias, emoções, predisposições a operar, matérias, módulos de organização, temas, argumentos, estilemas
préﬁxados e actos de invenção). Uma forma é uma obra realizada, ponto de chegada de uma produção e ponto de partida
de uma consumação (…).» (ECO, 1962: 28)

Negociação
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4.2.5 PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
Os objectos produzidos no contexto do laboratório têm como objectivo a sua publicação, no sentido etimológico do termo. Assim,
tal como a própria formalização do brieﬁng decorre do desenvolvimento colectivo em laboratório Frequently Asked Questions, as próprias formas de tornar público através da distribuição são deﬁnidas
conforme os objectos produzidos.

D
I
S

Pretende-se uma abertura no modo de tornar públicos estes objectos, num processo de exploração das potencialidades da publicação
e distribuição. Neste sentido, este binómio adquire um carácter
espontâneo, pois nasce da formalização especíﬁca dos objectos produzidos.

T
R
I
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«Publishing is often understood as the process of production
and dissemination of literature or information, and as the activity whose purpose is making information available for public
view. But, publishing also mobilizes the complex relationships
between content and exchange, statement and practice, intentions and eﬀects, the start and end points in the global circulation of material and immaterial goods.» (VESIC, 2008: 64)

O

O laboratório Frequently Asked Questions tem como intenção a publicação dos resultados projectuais, mas acima de tudo, trata-se de
distribuição dos resultados de uma produção cultural que propiciem a discussão crítica – (I) do processo, modelo projectual e (II)
do conteúdo e forma dos próprios objectos de produção cultural.
Entendem-se os processos de distribuição segundo um carácter democratizado, que tenha na sua origem uma economia de meios.
«Culture has trouble dealing with, but nevertheless primarily
is, currently, the processual proliferation and shift in the processes and deﬁnition of ‘publishing’.» (MURPHIE, 2008: 106)
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O acesso à cultura e aos seus artefactos deverá ser facilitado, não
simplesmente por uma questão de tendência ou estilo mas enquanto uma escolha consciente, por se tratar de uma forma de disseminação da cultura.

4.2.6 DA CATALOGAÇÃO AO ARQUIVO, DA CURADORIA
À REHYPOTHESIS
Processo de catalogação e criação do (A)rquivo
O processo de publicação dos resultados do laboratório tem como
efeito a catalogação dos objectos produzidos – em formato de índex,
listagem online/física. O acto de catalogar, iniciado na fase de wonder room e reading room assume agora o seu papel de organização e
estruturação do (A)rquivo do laboratório Frequently Asked Questions.

C
A
T
A
L

«Once information could be stored in a written list, complex
forms of analysis, such as categorization and classiﬁcation –
analysis that an oral memory-based culture had precluded –
were possible. The list, then, enabled whole new modes of
thought.» (TWEMLOW, 2006: 35)
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Existe, portanto, e estando os objectos já publicados, um retorno
ao gabinete de curiosidades do laboratório Frequently Asked Questions, de modo a introduzir estes objectos no seu arquivo. Neste
sentido, tem-se como objectivo constituir um arquivo inacabado
(ou em permanente evolução) que se assuma como um legado colectivo dos diversos colaboradores.
O (A)rquivo é matéria crítica passível de ser trabalhada, reorganizada, reeditada e reinterpretada. Apresenta-se assim como resultado;
não só do processo de categorização e de classiﬁcação das mais variadas referências dos diversos colaboradores, executado no espaço
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do próprio blog, mas também como o reﬂexo dos objectos produzidos e de todo o processo da sua publicação. Constrói-se como
arquivo do próprio processo: da construção do próprio laboratório
Frequently Asked Questions e do mapeamento das fases que constituem as várias colaborações.
A)RQUIVO

O (A)rquivo não é só uma forma de recolecção de material, mas
assume-se também como o exercício de produção teórica sobre
esse mesmo material – não somente ao estabelecer um conjunto de
observações, mas também ao abrir o seu conteúdo a novas formas
de percepção e interpretação. Este (A)rquivo assume-se, acima de
tudo, como um arquivo de produção cultural orientado para, e
pela crítica.
Curadoria como processo de reedição e redistribuição
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Uma das intenções do laboratório Frequently Asked Questions é a
utilização de formas de distribuição capazes de gerar uma maior
circulação de informação que se constitua como matéria crítica
para discussão. Neste sentido, o processo de curadoria (e curadoria
como o entendimento da hipótese de interpretação dos arquivos)
surge como um possível segundo momento de publicação e edição
e, consequentemente, de distribuição. Este momento consiste na
criação de um novo espaço de produção, desta vez, sobre os objectos já produzidos e publicados.
O sistema de reinterpretação, tendo uma forte componente expositiva, pode pressupor como hipóteses a criação de novos objectos
(através da descontextualização ou reposicionamento dos anteriores) ou de um novo entendimento sobre o material produzido e
arquivado. Este processo tem o seu suporte na aceitação de que
todo o material produzido no laboratório Frequently Asked Questions
(quer os objectos, quer a documentação do processo), que organiza
o arquivo, está disponível como uma base de trabalho para a pro-
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dução cultural. Isto signiﬁca que todo o material resultante do processo de colaboração, após um sistema de catalogação, estará apto a
ser reutilizado e reinterpretado – através de exposições, workshops,
outras publicações ou até mesmo como matéria de pesquisa externa
ao laboratório Frequently Asked Questions. Este processo está interligado á última fase do esquema conceptual - rehypothesis.
Rehypothesis
De uma das leituras do modelo conceptual do laboratório Frequently
Asked Questions, é possível distinguir dois momentos distintos neste
ciclo projectual – uma primeira fase de construção crítica e uma
segunda fase de desconstrução crítica(13). Da (I)deia ao (O)bjecton a
produção centra-se num processo de sucessiva adição, de procura
de formalização – construção de matéria crítica. No seguimento
do ciclo, no mesmo sentido, do (O)bjecton à (I)deia, o processo parte
do que já foi construído para propor o exercício de abstração, de
rompimento e possibilidade de abertura narrativa – desconstrução
de matéria crítica.
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Esta última fase apresenta-se então como o lançamento de uma
nova hipótese, de nova(s) leitura(s) sobre os artefactos produzidos.
Os objectos produzidos, que constituem o arquivo são então posteriormente transportados e reinterpretados, podendo constituir uma
nova ideia, um novo brieﬁng para um segundo ciclo do modelo
conceptual. Deste modo, o processo do laboratório admite a possibilidade e potencialidade da repetição e multiplicação do esquema
conceptual. Este torna-se susceptível de ser efectivado ad inﬁnitum,
podendo ser sempre acrescentados novos substractos de interpretação, de discussão e de reformulação crítica.
Por outro lado, o modelo conceptual do laboratório admite extensões e desvios no próprio esquema, servindo, para isso o (A)rquivo
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(13) Nesta primeira fase esta construção crítica refere-se à própria noção de crítica, enquanto uma análise feita sobre uma obra de produção intelectual, acto que visa a construção de um juízo de valor. A segunda fase refere a desconstrução crítica como uma
meta-crítica; acto crítico que é efectuado enquanto desconstrução do objecto sobre o
qual foi anteriormente feita a crítica.

S

objectos que dão
lugar a ideias que
são objectos

Frequently Asked Questions

como o seu motor. O (A)rquivo materializa-se como elemento que
detém toda a informação projectual do laboratório e, tal como os
próprios princípios projectuais, pretende-se que este arquivo seja
uma fonte de acesso aberto. Neste sentido, é possível estabelecer
a partir deste, ligações e ramos externos à network(14). que possam
levar á sua expansão, num contexto fora do domínio do próprio
laboratório Frequently Asked Questions.
«(…) channelling time and energy into deﬁning, developing
and making available a vital core of knowledge around a broad
deﬁnition of design as a cultural activity that produces rather
than simply promotes. Its form will continue to expand and
change through the participation of an evergrowing circle of
collaborators.» (BAILEY, 2011: 33)

4.3 COLABORAÇÃO PILOTO – PEDRO LAGOA
4.3.1 PROCESSO
Os contactos efectuados a partir da publicação-zero e do Open Call,
reﬂectiram-se na criação de um brieﬁng especíﬁco para cada uma
das potenciais colaborações. Foi deste modo iniciado um processo
com o artista plástico Pedro Lagoa (www.pedro-lagoa.blogspot.pt).
Este processo de colaboração iniciou-se a 3 de Julho de 2012, com
o envio do convite à participação, tendo vindo a desenvolver-se ao
longo dos últimos meses, e ainda está em fase de desenvolvimento.
Este percurso é apresentado numa publicação-parasita que (re)constrói a narrativa desta colaboração, testando o modelo Geometria de
Uma Obra Aberta nas suas diversas vertentes e fases.
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(14) Ver esquema de desenvolvimento projectual e network no capítulo 3.4 Continuidade
e Projecção para o Futuro.
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Esta publicação assume-se como objecto produzido neste laboratório e que se constitui como matéria crítica e arquivo da sua
actividade. No capítulo seguinte, de apresentação de resultados e
conclusões, serão feitas considerações sobre a continuidade desta
colaboração piloto, do seu contributo para a metodologia e projecção do próprio laboratório. Todas as actualizações a partir de agora
serão publicadas no blog do laboratório(15).

28
(15) O blog pode ser acedido em <www.faqonespionage.blogspot.com>.
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Look Mom No Head! (Ana Malheiro, Diogo Ramalho, Madalena Guerra, Renato Amaral) é um colectivo
de designers, cientistas visuais,
pensadores a full-time, — espiões
do quotidiano e do cosmos. Alimenta-se da entropia dos sistemas:
zonas autónomas temporárias, jornadas para o desconhecido, mapas
para territórios-não-demarcáveis,
narrativas instáveis, perspectivas
GLVWRUFLGDVUHÁH[LYDVHUHIUDFWiULDV
fórmulas matemáticas, estruturas e
processos recursivos, conspirações
e pseudónimos neoístas, redundâncias e reticências. <lookmomnoheadcollective@gmail.com>

Pedro Lagoa vive e trabalha em Lisboa, Portugal, onde realizou estudos
em áreas como História da Arte e
Teoria, Literatura e Museologia. Em
2001, entrou no Advanced Visual
Arts Studies Program na Escola de
Artes Visuais Maumaus, em Lisboa, e mudou-se para Frankfurt am
Main em 2004, onde completou os
estudos na Städelschule HFBK, formando-se em 2008. O seu trabalho
tem sido exibido internacionalmente,
e desde 2010 também foi convidado
para dar palestras públicas sobre
o seu trabalho em lugares como a
Goethe Universität, Frankfurt am
Main, Hansung University, Seul, ou
Atelier REAL, Lisboa.Em 2010, fez
uma residência artística nos National
Art Studios Goyang, em Seul. <pedrolagoa.nfo@gmail.com>
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A parasite lives in a close relationship
with another organism, its host.
The parasite belongs inside its host to
live, grow, and multiply.
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>>
from:
to:
date:
subject:
mailed-by:

Look Mom No Head lookmomnoheadcollective@gmail.com
pedrolagoa.nfo@gmail.com
Tue, Jul 3, 2012 at 12:51 PM
OPEN CALL for an OPEN WORK
gmail.com

>>

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON OPEN WORK
///Look Mom No Head!* apresenta Wonder Room, uma selecção de objecWRVLGHLDVDUTXLYiYHLVHLQGHÀQLGRVSHUWHQFHQWHVDRJDELQHWHGHFXULRVLdades FAQ Frequently Asked Questions.
O laboratório está a lançar este projecto interdisciplinar e colaborativo,
TXHLUiHQFHQDUDSDUWLUGHXPGHWHUPLQDGRÀOPHOLYURRXFRQFHLWR²XP
momento de experiências e experimentações, procurando novos contextos
e formas de comunicação.
OPEN CALL
(VWDPRVjSURFXUDGHFRODERUDGRUHV²GHGLYHUVRVFRQWH[WRVDUWtVWLFRV
²SDUDSHUFRUUHUFHQiULRVÀFFLRQDGRVHJHUDUKLSyWHVHVSDUDSURGXomR
cultural. O Pedro Bismarck, da revista PUNKTO, indicou-nos o Pedro
como possível convidado, pelos pontos em comum entre o seu trabalho e o
nosso laboratório.
1HVWHHVSDoRRQOLQHRIÁLQHSUHWHQGHPRVFULDUREMHFWRVDEHUWRV²SXEOLcações, performances, scores, screenings, texto e imagens, radio streaming, artes visuais, ou qualquer outro formato pertinente para o projecto.
Gostaríamos de pedir a sua morada para enviar, caso esteja interessado, a
primeira publicação do laboratório, que contém informação mais detalhada
sobre o projecto.
Cumprimentos,
*Look Mom No Head!
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>>
from:
pedro lagoa pedrolagoa.nfo@gmail.com
to:
Look Mom No Head <lookmomnoheadcollective@gmail.com>
date:
Wed, Jul 4, 2012 at 2:45 PM
subject:
Re: OPEN CALL for an OPEN WORK
mailed-by: gmail.com
signed-by: gmail.com
: Important mainly because of your interaction with messages in the conversation.
>>

Olá,
obrigado pelo vosso email, e sim, estaria sem dúvida interessado em receber mais informações sobre o vosso projecto.
Deixo aqui então a minha morada:
Avenida Almirante Reis, nº25 - 5º Dir.
1150-027 Lisboa
2EULJDGRHÀFRHQWmRDDJXDUGDURHQYLRGDYRVVDSXEOLFDomR
Cumprimentos,
Pedro Lagoa.

>>
from:
to:
date:
subject:
mailed-by:

Look Mom No Head lookmomnoheadcollective@gmail.com
pedro lagoa <pedrolagoa.nfo@gmail.com>
Wed, Jul 4, 2012 at 3:45 PM
Re: OPEN CALL for an OPEN WORK
gmail.com

>>

Boa tarde Pedro,
desde já obrigado por tão pronta resposta.
A publicação será enviada o mais brevemente possível.
Desde já obrigado pela atenção.
Cumprimentos,
Look Mom No Head! Collective
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>>
from:
to:
date:
subject:
mailed-by:
signed-by:

pedro lagoa pedrolagoa.nfo@gmail.com
Look Mom No Head <lookmomnoheadcollective@gmail.com>
Tue, Jul 17, 2012 at 3:15 PM
Re: OPEN CALL for an OPEN WORK
gmail.com
gmail.com

>>

Boa tarde,
peço desculpa pelo feedback algo tardio, mas queria agradecer o envio da
YRVVDSXEOLFDomRTXHUHFHELQRLQtFLRGDVHPDQDSDVVDGDHRVEULHÀQJV
que recebi ontem.
Tive também oportunidade de espreitar o vosso site com um pouco mais
de atenção e parece-me realmente interessante, o vosso projecto.
O que eu vos perguntava era se, dependendo da vossa disponibilidade,
gostariam de marcar um encontro onde poderíamos conversar directamente e no qual me poderiam talvez explicar um pouco melhor em que
moldes estariam a pensar numa possível colaboração..?
Cumprimentos,
Pedro Lagoa.
>>
from:
to:
date:
subject:
mailed-by:
>>

Look Mom No Head lookmomnoheadcollective@gmail.com
pedro lagoa <pedrolagoa.nfo@gmail.com>
Tue, Jul 17, 2012 at 4:39 PM
conversa projecto/colaboração
gmail.com

Boa Tarde Pedro,
Obrigado pela resposta e interesse no projecto. Para nós também seria
importante agendar um encontro para conversar e explicar melhor os
parâmetros da possível colaboração.
Poderíamos agendar uma conversa para a próxima semana, a partir de
Terça-feira 24, na Faculdade de Belas-Artes, conforme a disponibilidade
do Pedro.
Cumprimentos,
[Frequently Asked Questions on espionage and other missions]
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AUDIO FILE
http://soundcloud.com/lookmomnohead/wonderroom_pedrolagoa_memo1

nota: Estre primeiro encontro foi útil para os colaboradores se conhecerem
HFULDUDÀQLGDGHVDRQtYHOGRVLQWHUHVVHVHLQWHQo}HVGRSURMHFWR&RPHoRX
a fase projectual da Wonder Room, de criação dos primeiros campos conceptuais e referenciais.
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Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
DUWLÀFLDO
« Previous / Next »
By faqonespionage / July 24, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / Leave a comment

«Batty:
Questions… Morphology? Longevity? Incept dates?
Hannibal Chew:
Don’t know, I don’t know such stuff. I just
do eyes, just eyes… just genetic design, just
eyes. You Nexus, huh? I design your eyes.
Batty:
Chew, if only you could see what I’ve seen
with your eyes!»
[quote from Blade Runner, 1982, Ridley Scott]
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Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
About Resonance
« Previous / Next »
By madalenapestana / June 25, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / 2 Comments

+
INSTITUTE FOR IMAGINARY ISLANDS
Project title: Institute for Imaginary Islands /
Institut Imaginärer Inseln; Venue: Die Große
:HOWDXVVWHOOXQJ²7KH:RUOGLV1RW)DLU
Tempelhofer Feld, Berlin; Organisation: HAU/
Hebbel am Ufer and raumlaborberlin; Curator:
Lukas Feireiss; Curatorial assistance: Kaegh
Joshua Allen; Architecture: Kaegh Joshua Allen
for Studio Lukas Feireiss with Samuel Boche
DQG$OH[DQGHU5|PHU'DWH²
24.06.2012
An island can be a lot of things. In literature,
ÀOPDQGSKLORVRSK\LWLVDOWHUQDWHO\GHVFULEHG
as a place of retreat, as a vanishing point for
the desire for social change, but also as a prison
and as a site of banishment. It is the allegorical
expression of ideas that their inventors have of
the world, and of the desires they have for life.
<MORE>
institutimaginaererinseln.blogspot.de
www.z-n-e.info
2 COMMENTS
madalenapestana / June 25, 2012 at 6:07 pM / Reply
note on the curator:
renatodga / September 5, 2012 at 4:42 pm
3ULQWLWQKWWSZZZVWXGLROXNDVIHLUHLVVFRPVLWHVGHIDXOWÀOHV
Institut%20Imaginaerer%20Inseln.pdf
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Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
:KDW·VWKHSRSXODWLRQRI$OSKDYLOOH"
« Previous / Next »
By fasteranaagogo / July 25, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / One Comment

195
²!
is a technocracy, like that
of termites and ants

203
²!
Has Professor Vonbraun
organized it all?

196
²!
I don’t understand

204
²!
He obeys logical orders

190
²!
Nueva York… lBM…

197
²!
3UREDEO\RQHKXQGUHGDQGÀIW\
light years ago

205
²!
Then why didn’t you kill him?

191
²!
Olivetti… General Electric…
Tokyorama…

198
²!
2QHKXQGUHGDQGÀIW\
two hundred

192
²!
Alpha 60 is one hundred and
ÀIW\
light years more powerful

199
²!
there were artists
in the ant society

188
²!
And what’s Alpha 60?
189
²!
A giant computer, like they
used
to have in big business

193
²!
I see. People have become
slaves
of probabilities
194
²!
Their ideal here, in Alphaville

200
²!
Artists, novelists,
musicians, painters
201
²!
Today, no more
202
²!
Nothing. Like here
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206
²!
“Why”… what does that word
mean?
I forgot…
*http://en.wikipedia.org/wiki/
Mass-energy_equivalence
**http://en.wikipedia.org/wiki/
Planck_postulate
excerpt of Alphaville, JeanLuc Godard (1965)
One Comment
Pingback: ARTIFICIAL
CITIES (II) & TECNOCRACY « Frequently Asked
Questions
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Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
$&\ERUJ0DQLIHVWR
« Previous / Next »
By fasteranaagogo / July 25, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / One Comment

[...] A cyborg is a cybernetic organism, a hybrid of machine and organism, a creature of social reality as
ZHOODVDFUHDWXUHRIÀFWLRQ6RFLDO
reality is lived social relations, our
most important political construcWLRQDZRUOGFKDQJLQJÀFWLRQ
The international women’s movements have constructed ‘women’s
experience’, as well as uncovered
or discovered this crucial collective object. This experience is a
ÀFWLRQDQGIDFWRIWKHPRVWFUXFLDO
political kind. Liberation rests on
the construction of the consciousness, the imaginative apprehension,
of oppression, and so of possibility.
7KHF\ERUJLVDPDWWHURIÀFWLRQ
and lived experience that changes
what counts as women’s experience
in the late twentieth century.

This is a struggle over life and
death, but the boundary between
VFLHQFHÀFWLRQDQGVRFLDOUHDOLW\LV
an optical illusion.
&RQWHPSRUDU\VFLHQFHÀFWLRQLVIXOO
RIF\ERUJV²FUHDWXUHVVLPXOWDQHously animal and machine, who
populate worlds ambiguously natural and crafted. <MORE>
Donna Haraway, “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in
the Late Twentieth Century,” in Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature
(New York; Routledge, 1991)

One comment
pedrolagoa / August 13, 2012 at
3:42 pm / Reply
“What are the implications of
conceptualizing the posthuman as a
hybridizing of biology and technolRJ\²DUHWKH\DVWUDJLFDV9LULOLR
predicts? He states: the urbanization
of the actual body of the citydweller, the citizen-terminal soon to
be decked out to the eyeballs with
LQWHUDFWLYHSURVWKHVHV²DEHLQJ
controlled by the machine, with
which they say he talks (Virilio
1997:20). <MORE>

!"#$%&'()*+!','-%.'

!"#$%&'(&)*+,&-$!%-!"-&.//)01+*23200(&45678392*:;*1<=>3?@A*+3:;*@<B01@

Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
H[SORUDWLRQ
« Previous / Next »
By ramalhodiogo / July 25, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / Leave a comment

YOUNG TRUMAN: I want to be an explorer,
like the Great Magellan.
TEACHER: Oh, you’re too late! There’s
nothing left to explore!
[The Truman Show, Peter Weir, 1998]
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Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
:RUNHUV/HDYLQJWKH)DFWRU\+DUXQ)DURFNL>H[FHUSW@
« Previous / Next »
By pedrolagoa / August 9, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / 3 Comments

fasteranaagogo
August 11, 2012 at 12:33 pm / Reply
Ainda do Harun Farocki, o Die Schulung (1987)
mostra-nos o outro lado da empresa, fábrica, a
face “executiva”, indivíduos programados para se
auto-promoverem.
´7KLVÀOPLVDERXWDÀYHGD\VHPLQDUGHVLJQHG
to teach executives how to “sell themselves” better. This course, designed for managers, teaches
the basic rules of dialectics and rhetorics and
provides training in body language, gesture and
facial expression. The aim of selling something
has always been a principle of mercantile action.
Yet it was only through the marriage of psychology and modern capitalism that the idea of selling
RQHVHOIZDVSHUIHFWHGµ²/XW]+DFKPHLVWHU
television journalist and professor of communications.
pedrolagoa
August 13, 2012 at 2:46 pm / Reply
Ainda do Farocki, à volta da programação e
uniformização de comportamentos.
THE INTERVIEW, Harun Farocki, 1995
[excerpt]
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Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
JE PRÉFÉRERAIS NE PAS
« Previous / Next »
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JE PRÉFÉRERAIS NE PAS.
Notes sur les notions de travail et d’oisiveté
de Eva May, 2010

«Paresse, mère des arts et des nobles
vertus, sois le baume des angoisses
humaines!»
PAUL LAFARGUE

film stills: À Nous la Liberté,
René Clair, 1931
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«The process employed here represents a direct and literal translation of
sound into form. There are no variables or inputs applied to the algorithms
WKDWZRXOGPDQLSXODWHRUDIIHFWWKHÀQDOIRUPª>025(,1)2@
HYBRID
1: an offspring of two animals or plants of different races, breeds, varieties, species, or genera / 2: a person whose background is a blend of two
diverse cultures or traditions / 3: a:something heterogeneous in origin
or composition : composite <hybrids of complementary DNA and RNA
strands> <a hybrid of medieval and Renaissance styles> b : something (as
a power plant, vehicle, or electronic circuit) that has two different types of
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about the MAP OF FEDERAL CITY «parallel between such systems and
the way modern man still approaches the world. And what was true of
SULPLWLYHPDQLQDOOWKHUDPLÀFDWLRQVRIKLVSUDFWLFDODQGHPRWLRQDOOLIH
²QDPHO\WKHQHHGWRUHSUHVHQWWKHSKHQRPHQDOZRUOGLQVXFKDZD\WKDW
LWEHFRPHVDFRKHUHQWDQGORJLFDOV\VWHP²SHUVLVWVLQRXURZQRUJDQL]Dtions, and more particularly in our attitude toward the man-made objects
of our environment»
«the arrangement of forms such as found in a painting by Kandinsky is in
fact very low in content, unless we attribute to these forms some system
of conventional meanings not inherent in the forms themselves. His thesis
is that physiognomic forms are ambiguous, though not wholly without
expressive value, and that they can only be interpreted within a particular
cultural ambience.»
[COLQUHOUN, Alan, Typology and Design Method]
image: Map of Las Vegas Strip (detail) showing every written word seen from the road (VENTURI,
SCOTT-BROWN)
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One Comment
Pingback: THE DAWN OF ARTIFICIAL « Frequently Asked Questions
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«There is no untouched garden
of Eden lying at the edges of
this never-ending globe, Instead, human beings travelling
far and wide have turned into
the very monsters they chased
off the maps.We delude ourselves, just as the hapless travelers in these eloquently told tales
often deluded themselves in the
quest for a paradise they didn’t
have it in them to create. Meticulously detailed maps are a
way of laying claim to territory
appropriated for your own ends.
“Every map is the result and the
exercise of colonial violence.»
[MORE INFO]
[SCHALANSKY, Judith, Deception Island
(Antarctica), Antarctic Ocean]
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«Kazuhiko Hachiya’s Inter Dis- Communication Machine is a communication system aimed at transmitting and receiving sensual experiences.
Used by two people wearing head-mounted displays, the ‘machine’ projects one wearer’s sight and sound perception of the environment into the
other one’s display, thus confusing the borders between the identities of
‘you’ and ‘me’. The Inter Dis-Communication Machine allows its wearers
WR¶HQWHU·HDFKRWKHU·VERG\DQGSHUFHSWLRQZLWKRXWEHLQJDEOHWRLQÁXHQFH
it.» [MORE INFO]
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«k. is a freee adaptation of the imagery experimented by K. in ‘The Castle’
by Franz Kafka (1924), that transports the user in a
vertiginous voyage through the spatial abstraction ambient labyrinth
tridimensional indetermined navigable open continuous complex cyclic a
hybrid software somewhere in between a series of interactive paintings for
mouse, and a proto-game whose purpose is to launch the user in a quest
for count west-west, that bullies the geometric and moving machinery
of the system where k. moves runs interactively in a browser with java
installed in mac, win, linux (built with processing) advisable cpu 1ghz
programmed by André Sier (www.s373.net) in 2007 conceived and developed february-august 2007 as a proposal for virtual gallery of direcção
geral das artes.
NaLVDVRQLFODQGVXUYH\RURILQÀQLWHVSDFHV$WKUHHGLPHQVLRQDOYR\DJHLQFRQWLQXRXVVSDFHWKURXJKVRXQG,QÀQLWH ELWOLPLWHG VSDFHVDUH
enumerated randomly, as k.~ goes to new levels, crossing an ever ending abstract maze. Sound input via computer’s microphone controls the
navigation of k.~ in the abstract 3d space. Different pitches and intensities
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NOTE: TECHNOCRACY- the government or control of society or indusWU\E\DQHOLWHRIWHFKQLFDOH[SHUWVDQLQVWDQFHRUDSSOLFDWLRQRIWKLV
DQHOLWHRIWHFKQLFDOH[SHUWV
One Comment
ramalhodiogo September 3, 2012 at 4:52 pm / Reply
« Maria: There can be no understanding between the hand and the brain unless the heart acts as
mediator.We shall build a tower that will reach to the stars! Having conceived Babel, yet unable to
build it themselves, they had thousands to build it for them. But those who toiled knew nothing of
the dreams of those who planned. And the minds that planned the Tower of Babel cared nothing for
WKHZRUNHUVZKREXLOWLW7KHK\PQVRISUDLVHRIWKHIHZEHFDPHWKHFXUVHVRIWKHPDQ\²%$%(/
%$%(/%$%(/²%HWZHHQWKHPLQGWKDWSODQVDQGWKHKDQGVWKDWEXLOGWKHUHPXVWEHD0HGLDtor, and this must be the heart.» [quote from Metropolis (1927), Fritz Lang]
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Hans Hollein, Man TransFORMS, 1976
“What supposedly distinguishes humans
from their primate ancestors is their
ability not to use tools but to integrate
WKHPLQWRHYHU\GD\DFWLYLWLHVÀQG
fresh uses for them, and to create new
ones. This evoluctionary sequence was
famously immortalized on the silver
screen in Standley Kubrick’s 2001: A
Space Odyssey (1968), which opens
with a group of early apelike humans
learning to use a bone as both a tool and
as a weapon. After they triumphantly
defeat a rival group, the bone is tossed
into the air and transforms into a orbital
satellite, a scene set some four million years in the future.” (BLAUVELT,
2011)
NOTE (I):
ARTIFICIAL — 1 made or produced by
human beings rather than occuring naturally, typically as a copy of something
QDWXUDOKHUVNLQJORZHGLQWKHDUWLÀFLDO
OLJKW_DQDUWLÀFLDOOLPE_DUWLÀFLDOÁRZers. 2 …

fasteranaagogo
September 5, 2012 at 11:39 am / Reply

Damian Ortega, Controller of the Universe
(2007)

TOOL — A tool is any physical item
that can be used to achieve a goal, especially if the item is not consumed in the
process. <MORE>
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As long as men have been sentient enough to realize the fact of their own
mortality (and fear it), there have been those among men who have deYRWHGWKHPVHOYHVWRÀQGLQJWKHVHFUHWWRDEROLVKLQJGHDWK,QWRGD\·VZRUOG
of technological and medical advances, immortality is no longer a simple
fantasy, but an easily conceived possibility for the near future. Death has
been pathologized; it is simply one more thing we can now work to cure,
LQVWHDGRIIHDU7KRVHZKRKDYHGHYRWHGWKHLUOLYHVWRÀQGLQJWKLV¶FXUH·
are aware that their solution and our future waits in the age of the cyborg.
An age in which cities and the people in them will become indistinguishable from the technology they depend on. <MORE>
!"#$%&'()*+!','-%.'

!!"#$%&'%'()*%#+#,-#!-%.//0()12343(('%567894:32;<2)=>?4@AB214;<2A=C()A

Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
&\ERUJ(QKDQFHPHQWIRUWKH6SDFH$JH
« Previous / Next »
By renatodga / September 3, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / Leave a comment

!"#$%&'()*+!','-%.'

!"#$$%&'%()*+%!,!-.!/.%0112345*67633'%89:;<7=6*>)*4(?@7&AB*57>)*A(C34A

Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
/DYLOOHWHUULWRLUHGHVF\ERUJV
« Previous / Next »
By fasteranaagogo / September 4, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / Leave a comment

”A un urbanisme des réseaux on peut préférer un urbanisme des limites et
des points de passage en prise direct sur le devenir CYBORG de l’homme.
/·K\EULGHDHQHIIHWLQWpUrWjVHGpÀQLUHQIRQFWLRQGHVIURQWLqUHVTX·LO
transgresse.” PICON, Antoine, 1998 : La ville territoire des cyborgs, Éd.
de l’Imprimeur.
“A um urbanismo de redes é possível preferir um urbanismo dos limites
e dos pontos de passagem em ligação directa com o futuro CYBORG do
KRPHP2KtEULGRWHPHIHFWLYDPHQWHLQWHUHVVHHPVHGHÀQLUHPIXQomR
das fronteiras que transgride.” PICON, Antoine, 1998 : La ville territoire
des cyborgs, Éd. de l’Imprimeur.
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Lynch’s most famous
work, The Image of
the City published in
1960, is the result of
DÀYH\HDUVWXG\RQ
how users perceive and
organize spatial information as they navigate
through cities. Using
three disparate cities as
examples (Boston, Jersey City, and Los Angeles), Lynch reported
that users understood
their surroundings in
consistent and predictable ways, forming
PHQWDOPDSVZLWKÀYH
elements:

paths, the streets, sidewalks, trails, and other
channels in which
people travel;
edges, perceived
boundaries such as
walls, buildings, and
shorelines;
districts, relatively
large sections of the
city distinguished by
some identity or character;
nodes, focal points,
intersections or loci;
landmarks, readily
LGHQWLÀDEOHREMHFWV
which serve as external
reference points.
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In the same book
Lynch also coined the
words “imageability”
DQG´ZD\ÀQGLQJ´,Page of the City has had
important and durable
LQÁXHQFHLQWKHÀHOGV
of urban planning and
environmental psychology.

image:
The Naked City
Illustration de l’hypothése
des plaques tournantes en
psychogeographique Screenprint, 1957
Guy Debord with Asger Jorn
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One Comment
faqonespionage
September 5, 2012 at 10:53 amReply
London (Patrick Keiller, 1994)
By Lauren Thompson
©3DWULFN.HLOOHU·VÀOPSHUKDSVEHVWGHVFULEHG
as a visual essay, blends documentary footage
of the capital with an ironic, sardonic voiceRYHUIURPDÀFWLRQDOGLVHPERGLHGQDUUDWRU
3DXO6FKRÀHOG ZKRJXLGHVXVWKURXJKWKH
images that he sees as he and his unseen friend
Robinson tour the city in search of literary
heritage and culture.
Unusually for a documentary, and almost
absurdly, it seems, for a documentary about
a city, Keiller’s camera remains completely
static throughout. Instead of conveying the
VSHHG\WHPSRRIDEXVWOLQJPHWURSROLVWKHÀOP
instead presents us with a series of meticulously
framed shots that at once mimic and subvert the
picture-postcard view of our capital city. Yet
there is such beauty in Keiller’s images, which
blend street signs and bomb sites with whispering park gates and leaves waving in the breeze,
that one cannot help but look afresh at a city
that has become defamiliarised through the softfocus lens of Richard Curtis’s camera.
But it is not just an aesthetic value that one
ÀQGVLQ/RQGRQ)LIWHHQ\HDUVRIKLQGVLJKW
OHQGDKLVWRULFDOGLPHQVLRQWR.HLOOHU·VÀOP
ZKLFKGRFXPHQWVWKH/RQGRQRIDYHU\VSHFLÀF
temporal moment, a London under siege from
IRA bombings and 13 years of Tory governance
(the re-election of John Major forms one of the

NH\VFHQHVLQWKHÀOPDWZKLFK5RELQVRQYLD
the narrator, bemoans the wealth of ills that will
be unleashed upon London, stopping only to acknowledge that ‘for the elderly or anyone with
children it would be much worse’). The demise
that the desolate Robinson predicts for London
in 1992 holds chilling parallels to the London
of today: Canary Wharf is in administration (a
detail that inspires Robinson to adopt the Isle of
Dogs development as a monument to footloose
poet Arthur Rimbaud); City traders look on
aghast as the FTSE 100 plummets again, barges
cart London’s waste up the Thames (no doubt
to a warehouse in Essex). For Keiller’s narrator at least, the London of 1992 is a London
FKDUDFWHULVHGE\DEVHQFH¶WKHÀUVWPHWURSROLV
WRGLVDSSHDU·DQGWKHÀOPHFKRHVPDQ\VHQWLments that anyone who has even gifted a mere
glance towards the front page of a newspaper in
WKHSDVWWKUHHPRQWKVZLOOÀQGDOOWRRIDPLOLDU
,QGHHGWKHÀOP·VIXQQLHVWVFHQHLVRQHVR
WRSLFDOWKDWLWFRXOG·YHHDVLO\EHHQÀOPHG\HVterday. Finding nothing in the way of inspiration in the capital, Robinson and the narrator
journey to the suburbs, where they stumble
upon a Tesco superstore (Hugh FearnleyWhittingstall is, mercifully, absent, presumably
having not yet left his farm at this stage in
history). Venturing into the cafe, they comment
delightedly upon the ‘friendly staff and pleasDQWLQH[SHQVLYHIRRG·EXWHYHQWXDOO\ÀQGWR
their great dismay, that there is no one writing
poetry. <MORE>
KWWSDWODVÀOPZRUGSUHVVFRP
london-patrick-keiller-1994/
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AUDIO FILE
http://soundcloud.com/lookmomnohead/wonderroom_pedrolagoa_memo02

nota: Esta reunião a decorrer durante a fase Reading Room permitiu
discutir temáticas das áreas disciplinares de cada colaborador, nomeadamente, o problema da arte e da comunicação na contemporaneidade.
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Falamos em utopismos e utopias no respeito por uma distinção heurística à partida fundamental, e como propõe numa
UHÁH[mRSUHFLRVD-RVp(GXDUGR5HLV
[…] entre o modo do utopismo, que
abriga um vasto conjunto de registos
GLVFXUVLYRVGDSURIHFLDjKDJLRJUDÀD
das constituições para países a haver a
toda a sorte de milenarismos, e o género
da utopia, que se articula formalmente
entre os pólos da viagem e da reportaJHPFRPSULYLOpJLRGDUHÁH[mRHP
torno das questões políticas e morais.
[…]
Em função do estudo das utopias, importa assinalar a paradoxal situação de
um rumo histórico que se diria reunir as
condições objectivas de possibilidade
do discurso utópico, na medida em que
se assume um trajecto votado ao novo,
ao desconhecido, ao potencial, enquanto, por outro lado, parece não ter tido
uma fortuna correspondente esta particular espécie de pensamento especulaWLYR²HPVHQWLGRUDGLFDODIDFXOGDGHH
a prática de os homens se examinarem,
como a um espelho, perante a lacuna
de real que constituem os mundos por
achar, os continentes e ilhas demandados.

The Orkney Islands, detalhe de Carta Marina, Olaus Magnus, 1539
texto: SILVA, Jorge Miguel Bastos da,
8WRSLDVGH&RUGHOH7H[WRV$ÀQV8PD$Qtologia, Quasi, V. N. de Famalicão, 2004,
pp. 7, 9 reprodução de páginas do livro
Utopias de Cordel…

!"#$%&'()*+!','-%.'

!"#$$%&'%()*+%$,$-"$!"%.//0)1*2345066'%789:;5<0)=>)3?@A51BC)*5=>)B?263B

Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
Aldous Huxley’s Island
« Previous / Next »
By ramalhodiogo / September 5, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / Leave a comment

!"#$%&'()*+!','-%.'

!"#$%&'(&)*+,&$!!-"!$"&.//0*1+2345066(&789:;5<0*=>*3?@A51BC*+5=>*B?263B

Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
Utopia
« Previous / Next »
By ramalhodiogo / September 10, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / Leave a comment

!"#$%&'()*+!','-%.'

!"#$!%&'%()*+%,!!-.!,.%/001)2*3456177'%89:;<6=1)>?)4@AB62CD)*6>?)C@374C

Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
/DYLOOHUDGLHXVH /H&RUEXVLHU
« Previous / Next »
By ramalhodiogo / September 10, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / Leave a comment

THE DEVELOPMENT OF AN IDEA
»Ville Radieuse [unrealised project], Le Corbusier, 1924.
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«This project—a map of Providence onto which I have transposed symbols of aural memories of place—explores the possibilities of bridging the
gap between public space and personal space. Generally, a city map provides symbols representing streets, buildings, parks, etc. My map provides
subjective representations of my personal memories of place, inviting its
users to visit the place, revisit my memories, and experience their own
auditory sense of place. The complexity of this project is intentional—it
mirrors the complexity of our strong, layered memories in relation to time
and place. <MORE>
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» WWW.FORMSOFINQUIRY.COM
HOON KIM FOR THE ARCHITECTURAL ASSOCIATION, 2009

“The use of land contributes to the image of a space. People experiencing
noise pollution in New York City report disturbances through 311 phone
calls. Midtown Manhattan is full of various blaring facilities and boisterRXVDUHDVDWKHDWHUGLVWULFW7LPHV6TXDUHFRQVWDQWWUDIÀF:KDWZRXOG
seem to be the noisiest neighborhood is surprisingly not listed in the top
ten neighborhood complaints, according to 311 reports. Ironically, Inwood,
an ostensibly quiet enclave of Manhattan, reports the highest rate of noise
pollution even though half of the area is a park bordering the Hudson
River. Upon further investigation, this fact is due to its land use, which
combines residential buildings (most of which is low income housing)
with open spaces. A case in point: residents stay and play outside of the
buildings during the summer since they do not have air-conditioners. As
DUHVXOW,QZRRGUDQNVÀUVWLQQRLVLQHVVLQ1HZ<RUN&LW\DFFRXQWLQJIRU
RYHUÀIW\SHUFHQWRIWRWDOFRPSODLQWVµ025(,1)2!
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Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
UTOPIAS ARE FOR BIRDS
« Previous / Next »
By fasteranaagogo / October 27, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / Leave a comment

(@ CHERT, Berlin)
8WRSLDLVDQRQSODFHDJRRGSODFH8WRSLDLVGHÀQHGDVDQLG\OOLFVRFLHW\
with a legal system and socio-political ideals, a society living in harmony,
between geographical dislocation and intellectual positivism. Many have
been and will be, the failed attempts to reach that model.
Utopias are for Birds is based on a collection of utopian projects: architecWXUDOLGHDVWKDWFRXOGQRWEHFDUULHGRXWEHFDXVHRIÀQDQFLDORUFRQVWUXFtional unfeasibility, leaving only drawings and diagrams for posterity.
The different birds’ nests are reproductions of drawings by Claude-Nicolas
Ledoux, Archigram, Superstudio, Yona Friedman and others. Placed
amongst the architecture of the building where the gallery is located, the
works create a path from the street outside to the courtyards.
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Frequently Asked Questions
on Espionage and Other Missions
About Look Mom No Head!
FAQ
UFO/loop
DROSOPHILA/sabotage
MAP OF FEDERAL CITY/cyborg
XQUHDOL]HGSURMHFWV
« Previous / Next »
By pedrolagoa / October 29, 2012 / MAP OF FEDERAL CITY/cyborg / Leave a comment

“Irrespective of whether it is realized or not, every project presents a
unique vision of the future that it is itself fascinating and instructive.
Frequently however, many of the project proposals that our civilization is
costantly producing are lost or simply thrown away when they are rejected. This careless approach to the art form of the project formulation is
quite regrettable, really, because it often prevents us from analyzing and
understanding the hopes and visions of the future that are invested in these
proposals, and these things can say more about our society than anything
else. Because within the system of art the exhibition of a document is
VXIÀFLHQWWRJLYHLWOLIHWKHDUWDUFKLYHLVSDUWLFXODUO\ZHOOVXLWHGWREHLQJ
the archive of these sorts of projects that were realized at some time in the
past or will be realized in the future, but above all to being the archive of
utopian projects that can never be realized fully. These utopian projects
that are doomed to failure in the current economic and political reality can
be kept alive in art, in that the documentation of these projects constantly
changes hands and authors“
Boris Groys, Art Power, The Mit Press, Cambridge MA, 2008, p. 99.
Museum of Refused and Unrealized Art Projects
RQWKH$JHQF\RI8QUHDOL]HG3URMHFWV0LVVLRQ,PSRVVLEOH²+DQV8OULFK2EULVWSUHVHQWVXQUHDOL]HG
art projects in Basel
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Here, we will also mention Potemkin Villages - the allegedly fake settlements
erected at the behest of Russian Minister Grigori Aleksandrovich Potemkin to fool
Empress Catherine II during her visit to Crimea in 1787. According to this story,
Potemkin, who led the Crimean military campaign, had hollow facades of villages
constructed along the desolate banks of the Dnieper River in order to impress the
monarch and her travel party with the value of her new conquests. Potemkin villages
are nothing but billboards that look as if they are buildings. Perhaps they are similar
to type B, or something else altogether.
top OHIW NORM for the Architectural Association, 2009
Our inquiry investigates billboards as what we would call “large-scale-buildingsized-graphic-design.” Billboards are one of the few surfaces that are both architectural and graphic.
http://www.dallasartnews.com/2012/01/utopiadystopia-construction-and-destruction-in-photography-andcollage-on-view-at-the-mfah/
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robert_smithson_corner_mirror_and_crushed_shells(1969).jpg

helena_almeida_pintura_habitada(1975).jpg
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The mirror is, after all, a utopia,
since it is a placeless place. In the
mirror, I see myself there where I
am not, in an unreal, virtual space
that opens up behind the surface;
I am over there, there where I am
not, a sort of shadow that gives
my own visibility to myself, that

enables me to see myself there
where I am absent: such is the
utopia of the mirror. But it is also
a HETEROTOPIA in so far as the
mirror does exist in reality, where
it exerts a sort of counteraction on
the position that I occupy. From the
standpoint of the mirror I discover
my absence from the place where
I am since I see myself over there.
Starting from this gaze that is, as
it were, directed toward me, from
the ground of this virtual space that
is on the other side of the glass, I
come back toward myself; I begin
again to direct my eyes toward
myself and to reconstitute myself
there where I am. The mirror
functions as a heterotopia in this
respect: it makes this place that
I occupy at the moment when I
look at myself in the glass at once
absolutely real, connected with
all the space that surrounds it, and
absolutely unreal, since in order to
be perceived it has to pass through
this virtual point which is over
there. [Michel Foucault. Of Other
Spaces (1967), Heterotopias]
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CRÉDITOS - DECLAMAÇÃO: EDUARDO GALEANO
Definição: Para que serve a "Utopia" por Fernando Berri
O Direito ao Delírio escrito por Eduardo Galeano
Entrevista a Eduardo Galeano, este fragmento está destinado aos movimentos populares
http://www.youtube.com/watch?v=m-pgHlB8QdQ

Eduardo Galeano:
— Si… si…, voy a leer si unas
palabritas que tienen que ver con
el derecho de soñar, con el derecho
al delirio, a partir de algo que me ocurrió en
Cartagena de Indias, hace ya algún tiempo
cuando estaba en la Universidad, les dando
una charla junto con un gran amigo, un
director de cine argentino, Fernando Birri, y
entonces, los muchachos, los estudiantes,
hacían preguntas, a veces a mí, a veces
a él y le toco a él lá más difícil de todas,
un estudiante se levantó y le preguntó
¿para qué sirve la "utopía"? Yo lo mire con
lástima, digo huy que lio ahora, y él contesto
estupendamente de la mejor manera. Dijo
que la top´ia está en el horizonte, y dijo: yo
sé muy bien que nunca la alcanzaré, que
sí yo camino diez pasos, ella se alejará
diez pasos, cuanto más la busque menos
la encontrare, porque ella se va alejando a
medida que yo me acerco. ¿Buena pregunta
no?, ¿Para que sirve? Pues la utopía sirve
para eso, para caminar.
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EL DERECHO AL DELIRIO
Eduardo Galeano
Una invitación al vuelo
Milenio va, milenio viene, la ocasión es propicia para que los oraGRUHV GH LQÁDPDGD YHUED SHURUHQ
sobre el destino de la humanidad,
y para que los voceros de la ira de
'LRV DQXQFLHQ HO ÀQ GHO PXQGR \
la reventazón general, mientras el
tiempo continúa, calladito la boca,
su caminata a lo largo de la eternidad y del misterio.
La verdad sea dicha, no hay quien
resista: en una fecha así, por arbitraria que sea, cualquiera siente la
tentación de preguntarse cómo será
el tiempo que será. Y vaya uno a
saber cómo será. Tenemos una única
certeza: en el siglo veintiuno, si todavía estamos aquí, todos nosotros
seremos gente del siglo pasado y,
peor todavía, seremos gente del pasado milenio. Aunque no podemos
adivinar el tiempo que será, sí que
tenemos, al menos, el derecho de
imaginar el que queremos que sea.
En 1948 y en 1976, las Naciones
Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos; pero la
inmensa mayoría de la humanidad
no tiene más que el derecho de ver,
oír y callar. ¿Qué tal si empezamos
a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos, por un ratito? Vamos a clavar
los ojos más allá de la infamia, para
adivinar otro mundo posible: el aire
estará limpio de todo veneno que no
venga de los miedos humanos y de
las humanas pasiones; en las calles,
los automóviles serán aplastados por
los perros; la gente no será manejada

por el automóvil, ni será programada
por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será
mirada por el televisor; el televisor
dejará de ser el miembro más importante de la familia, y será tratado
como la plancha o el lavarropas; la
gente trabajará para vivir, en lugar
de vivir para trabajar; se incorporará a los códigos penales el delito
de estupidez, que cometen quienes
viven por tener o por ganar, en vez
de vivir por vivir nomás, como canta
el pájaro sin saber que canta y como
juega el niño sin saber que juega; en
ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el
servicio militar, sino los que quieran
cumplirlo; los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a
la cantidad de cosas; los cocineros
no creerán que a las langostas les
encanta que las hiervan vivas;n los
historiadores no creerán que a los
países les encanta ser invadidos;n
los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas; la
solemnidad se dejará de creer que es
una virtud, y nadie tomará en serio a
nadie que no sea capaz de tomarse el
pelo; la muerte y el dinero perderán
sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá
el canalla en virtuoso caballero; nadie será considerado héroe ni tonto
por hacer lo que cree justo en lugar
de hacer lo que más le conviene; el
mundo ya no estará en guerra contra
los pobres, sino contra la pobreza,
y la industria militar no tendrá más
remedio que declararse en quiebra;
la comida no será una mercancía, ni
la comunicación un negocio, porque
la comida y la comunicación EL
DERECHO AL DELIRIO (cont.)
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EL DERECHO AL DELIRIO
(cont.) son derechos humanos; nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión; los niños
de la calle no serán tratados como
si fueran basura, porque no habrá
niños de la calle; los niños ricos no
serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos; la
educación no será el privilegio de
quienes puedan pagarla; la policía
no será la maldición de quienes no
puedan comprarla; la justicia y la
libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán
a juntarse, bien pegaditas, espalda
contra espalda;
una mujer, negra, será presidenta
de Brasil y otra mujer, negra, será
presidenta de los Estados Unidos
de América; una mujer india gobernará Guatemala y otra, Perú; en Argentina, las locas de Plaza de Mayo
serán un ejemplo de salud mental,
porque ellas se negaron a olvidar en
los tiempos de la amnesia obligatoria; la Santa Madre Iglesia corregirá

las erratas de las tablas de Moisés,
y el sexto mandamiento ordenará
festejar el cuerpo; la Iglesia también
dictará otro mandamiento, que se le
había olvidado a Dios: «Amarás a la
naturaleza, de la que formas parte»;
serán reforestados los desiertos del
mundo y los desiertos del alma; los
desesper dos serán esperados y los
perdidos serán encontrados, porque
ellos son los que se desesperaron de
tanto esperar y los que se perdieron
de tanto buscar; seremos compatriotas y contemporáneos de todos
los que tengan voluntad de justicia
y voluntad de belleza, hayan nacido
donde hayan nacido y hayan vivido
cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras
del mapa o del tiempo; la perfección
seguirá siendo el aburrido privilegio
de los dioses; pero en este mundo
chambón y jodido, cada noche será
vivida como si fuera la última y cada
día como si fuera el primero.
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6SDFHWLPHBFXUYDWXUHSQJB ðSL[HOVÀOHVL]H.%0,0(W\SHLPDJHSQJ 

In general relativity, an event horizon is a boundary in spacetime beyond
which events cannot affect an outside observer. In layman's terms it is
GHÀQHGDVWKHSRLQWRIQRUHWXUQLHWKHSRLQWDWZKLFKWKHJUDYLWDWLRQDO
pull becomes so great as to make escape impossible. The most common
case of an event horizon is that surrounding a black hole. Light emitted
from beyond the horizon can never reach the observer. Likewise, any
object approaching the horizon from the observer's side appears to slow
down and never quite pass through the horizon, with its image becoming
more and more redshifted as time elapses. The traveling object, however,
experiences no strange effects and does, in fact, pass through the horizon
LQDÀQLWHDPRXQWRISURSHUWLPH0RUHVSHFLÀFW\SHVRIKRUL]RQLQFOXGH
the related but distinct absolute and apparent horizons found around a
black hole. Still other distinct notions include the Cauchy and Killing horizon; the photon spheres and ergospheres of the Kerr solution; particle and
cosmological horizons relevant to cosmology; and isolated and dynamical
horizons important in current black hole research.
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anish_kapoor_sky_mirror_red(2007).jpg
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anish_kapoor_cloud_gate(2004).jpg

«The convex and concave shapes of the curved mirror play on MATERIALITY / IMMATERIALITY (world upside down and inside out).
the very notion of ´LPPDWHULDOLW\µ can be traced back to
the ancient indian philosophical texts, the Upanishads,
which speak of the ´GHOXVLRQµ of believing in the
stability of the material universe.» ULJKW
%RXOOpH&pQRWDSKHj1HZWRQ

PARTHA MITTER, History And Memory
And Anish
Kapoor
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1. Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, Douglas R Hofstadter 2. Experiments and Observations on Different Kinds of Air, João Maria Gusmão + Pedro Paiva 3. Flatland, Edwis A. Abbott 4. Anish Kapoor: Past, Present,
Future, Nicolas Baume
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3. Opera Aperta, Umberto Eco 4. Abissologia, João Maria Gusmão + Pedro Paiva 7. Época de Estranheza em Frente ao Mundo, Susana Gaudêncio nota:sessão de Reading Room encadeada numa
WorkSession em que livros e diversas referências visuais e literárias compuseram uma parede.
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>>
from:
to:
date:
subject:
mailed-by:
>>

Look Mom No Head lookmomnoheadcollective@gmail.com
pedro lagoa <pmlagoa@gmail.com>
Sat, Nov 3, 2012 at 8:19 PM
Re: Adiamento Reunião amanhã (Sexta 2 NOV)
gmail.com

Olá Pedro
Tudo bem?
Ainda não fomos à exposição da Leal Rios porque é preciso marcação e
não deu na semana passada.
Entretanto também estivemos a formalizar uma ideia que surgiu da
questão do paradoxo e desenvolvemos um pequeno documento para ilustrar esta intenção (em anexo).
Antes de marcar a próxima reunião, gostariamos de ter o teu feedback
tanto do documento como da tua ideia.
Abraço
Ana, Diogo, Madalena, Renato
O PROBLEMA COM A UTOPIA.pdf
UTOPIA.pdf
1821K View Download

O PROBLEMA COM A

>>
from:
pedro lagoa pmlagoa@gmail.com
to:
Look Mom No Head <lookmomnoheadcollective@gmail.com>
date:
Tue, Nov 6, 2012 at 10:46 PM
subject:
Re: Adiamento Reunião amanhã (Sexta 2 NOV)
mailed-by: gmail.com
signed-by: gmail.com
: Important mainly because of your interaction with messages in the conversation.
>>

Olá,
obrigado pelo documento, parece-me ter aí alguns pontos bastante interessantes que vale a pena discutirmos.
Eu estou entretanto ainda a tentar resolver algumas questões ligadas à
minha ideia, para poder também formalizar e enviar-vos. Penso que de
formas diferentes há alguns pontos em comum.
Vou também analisar melhor o vosso documento e envio-vos feedback
muito em breve.
Abraço,
pedro.
!"#$%&'()*+!','-%.'
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>>
from:
pedro lagoa pmlagoa@gmail.com
to:
Look Mom No Head <lookmomnoheadcollective@gmail.com>
date:
Tue, Nov 13, 2012 at 2:23 AM
subject:
Re: Adiamento Reunião amanhã (Sexta 2 NOV)
mailed-by: gmail.com
signed-by: gmail.com
: Important mainly because of your interaction with messages in the conversation.
>>

Olá,
tudo bem, e com vocês?
Peço desculpa pela demora no feedback, mas por um lado fui chamado em
cima da hora para uns dias de trabalho na Culturgest, a semana passada,
HSRURXWURWLYHXPERFDGRGHGLÀFXOGDGHHPIRUPDOL]DUDLGHLDTXHWLQKD
tido.
A ideia surgiu de forma intuitiva, e apesar de parecer extremamente absurda, achei que de alguma forma tinha pontos de contacto com o conteúdo das nossas conversas, e que poderia valer a pena tentar compreender
um pouco melhor quais seriam, tanto para vos poder transmitir a vocês,
como para mim próprio. Envio aqui então algumas notas sobre isso, que
apesar de bastante dispersas, penso que traduzem algo do carácter da ideia.
Não sei muito bem o que irão pensar sobre isso... a concretização da ideia
envolve alguns riscos - tanto pode levar a algo interessante como não - é
bastante incerto qual o rumo a que isso poderia levar, e as implicações
são, dentro daquilo que consigo imaginar, pouco claras e até mesmo algo
contraditórias entre si. O que me parece que pode ser interessante...
Quanto a sexta-feira, sim, estou disponível. Poderíamos marcar para as
11h?
Abraço,
pedro.
proposta-2.pdf proposta-2.pdf
488K View Download
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“O PROBLEMA COM A UTOPIA” ou
A SOLUÇÃO-PROBLEMA DA
UTOPIA

Pensemos na Utopia enquanto
problema, em concreto enquanto
falha na comunicação da Intenção
Proposta.
Há um ideal (de Utopia),que se
formula na abstração da mente de
Alguém; há, também, um conjunto de
… agarradas à concretização desse
mesmo Ideal. P’la perspectiva da
Comunicação, tudo isto é transposto
sob a forma de mensagem—
informação (seja ela escrita, sonora,
gráfica, concreta,… ) que por sua vez é
transmitida via um Sinal que viaja
através de um Canal e que chega a
um Receptor.
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*
Descrevamos agora o Receptor:



Retomando. Ora, a Intenção
Proposta, p’las características já
mencionadas do Receptor, jamais será
descodificada por inteiro. E, é por isso
rejeitada por Uns e globalmente por
todos os Outros.
Encontramos Aqui o “O PROBLEMA
COM A UTOPIA” e Ali A
SOLUÇÃO-PROBLEMA DA
UTOPIA.
Shannon propõe:
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“…uma maneira de combater a perca de
Informação passa por incorporar uma
quantidade apropriada de Redundância no
Sinal.”
S.: A Porção Ideal de Redundância
asseguraria que a mensagem original
conseguia chegar ao Receptor. E o Ideal
estaria finalmente caçado.
—
P.: Como atingir a Porção Ideal de
Redundância? E quando é que sabemos
que A atingimos?

*
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ATINGIR A PORÇÃO IDEAL DE
REDUNDÂNCIA
—

—

ir de A a B*
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LE PARADOXE DE LA CHASSE†
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Reductio ad absurdum
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>>
from:
to:
date:
subject:
mailed-by:
>>

Look Mom No Head lookmomnoheadcollective@gmail.com
pedro lagoa <pmlagoa@gmail.com>
Tue, Nov 13, 2012 at 9:05 PM
Re: Adiamento Reunião amanhã (Sexta 2 NOV)
gmail.com

Olá Pedro!
Já vimos, se bem que ainda não com a devida atenção, a proposta que nos
enviaste. Numa primeira análise tem pontos de contacto quer com o conteúdo das nossas conversas, quer com a proposta que materializamos nas
semanas anteriores. Poderá ser, em conjunto com outras das problemáticas
invocadas, uma ideia para executarmos em conjunto na próxima reunião/
sessão de trabalho.
Nós tínhamos feito a sugestão de realizar essa sessão de trabalho nesta
próxima sexta-feira 16, mas no entanto, após uma tarde atribulada de
reuniões de mestrado, temos obrigatoriamente de nos concentrar nestas
GXDVSUy[LPDVVHPDQDVQRIHFKRGHÀQLWLYRGRVFRQWH~GRVWH[WXDLVGDGLVsertação.
O que íriamos sugerir, e também para tornar o mais produtiva a próxima
sessão de trabalho, era a de passá-la para o dia 26 de Novembro (Segundafeira), dentro dos mesmos moldes. Deste modo podemos igualmente maturar algumas outras ideias/ possíveis formalizações.
Apesar de ser com alguma antecedência, achas que terias disponibilidade
neste dia?
Abraço
Ana, Diogo, Madalena e Renato
(Look Mom No Head!)
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Frequently Asked Questions

4.3.2 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS / CONCLUSÕES
Para compreender os dois objectos que representam o ponto de
situação actual, será preciso fazer uma retrospectiva sintetizadora
deste processo colaborativo, do ponto de vista disciplinar, e das
temáticas abordadas. Tendo iniciado a colaboração com os dois
conceitos – (a) Cyborg e (b) Map of Federal City of Washington –
e estando eles aparentemente desconectados das áreas disciplinares
dos intervenientes, foram objecto de um desenvolvimento semântico e teórico. Assim, na passagem da fase de wonder room (individual) para a de reading room (colectiva), estes conceitos evoluíram,
numa analogia a organismos vivos, criando uma rede de referências
e dando origem a um campo léxico-conceptual, do qual emergiram dois novos conceitos, que deram origem a dois documentos(16).
Do briefing inicial extraíram-se questões relacionadas com:

Map of Federal City

Cyborg

DUALIDADE
MATÉRIA
ARTIFICIALIDADE
REPRESENTAÇÃO
TÉCNICA
CIDADE
ILHA
NÃO-LUGAR
DEUS
IDEAL
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(16) Ver Publicação-parasita.

GEOMETRIA DE UMA OBRA ABERTA TOMO III

Deste conjunto de associações, e após uma fase de pesquisa e construção de um mapa referencial, chegou-se aos conceitos de utopia e
psicogeograﬁa como primeiro momento de negociação e problematização. Nesta fase, e tendo retirado estes dois conceitos, foi estruturada uma nova pesquisa, sintetizada através de sessões de leitura e de
trabalho colectivos. Foram efectuados, dentro do mapa referencial,
novos cruzamentos de temáticas e objectos, construídas novas associações e narrativas. Deste troço comum ﬁcaram as ideias de: utopia
que se conﬁgura como um acto de movimento em relação a um
horizonte, sempre equidistante; utopia como conceito em constante
mutação; utopia como modelo transitório; psicogeograﬁa como um
sistema de mapeamento, método e relação com a experiência; psicogeograﬁa como uma tentativa de quantiﬁcar o intangível.
Da relação estabelecida com estas hipóteses projectuais, seguiu-se
uma fase de problematização, da qual derivaram dois documentos
que se constituíram como uma primeira materialização do brieﬁng
inicial – O Problema Com A Utopia (I) e O Problema Com A
Utopia (II).
(I) O Problema Com A Utopia ou “A Solução-Problema Da Utopia”(17) corresponde a uma leitura temática, que transpõe o conceito
de Utopia e tenta dar uma resposta do ponto de vista da comunicação. Considera-se a utopia como um estádio idealizado que, transposto para o contexto da comunicação, se pode assumir como um
problema de recepção da mensagem total. Vendo a utopia como
um horizonte, a acção de a alcançar é, por conseguinte, redundante. Logo, a Solução e problema da utopia poderia ser formalizada
através da problematização sobre como atingir a porção ideal de
redundância. Tal como o Paradoxe de la Chasse(18), ao mesmo tempo que procuramos alcançar uma realidade estamos em simultâneo
a afastá-la.
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(17) Este documento é apresentado integralmente no final da PUBLICAÇÃO-PARASITA.
(18) O Paradoxe de la Chasse foi utilizado neste documento como uma metáfora-resposta ao
problema de Utopia. O paradoxo enuncia (em francês) que chasser tanto pode significar caçar
como afastar (DENISSE, 2011).
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(II) O Problema Com A Utopia(19) corresponde a uma análise e
recuperação das intenções utópicas do século XX, nomeadamente
do modernismo. Configura-se como a passagem da evocação, por
referencialidade, para a invocação de facto de um período no qual
se acreditava que a arte poderia redesenhar os parâmetros da sociedade. Recorre-se à sessão mediúnica como metáfora para este
processo de invocação (espectral) e contemplação nostálgica, com
fim à compreensão do que pode constituir-se como uma intenção
utópica nos dias de hoje.
Como foi constatado na narrativa da publicação-parasita, a colaboração situa-se no intervalo entre a fase de work sessions e a de
edição (modelo Geometria de Uma Obra Aberta). Estes dois documentos, além de se configurarem como uma primeira formalização do processo colaborativo, assumem-se como uma bifurcação
disciplinar, que representa duas hipóteses para exploração e continuidade do projecto. A partir deste momento pretende-se a fusão
entre as duas direcções, de modo a produzir um discurso comum
(entre arte e design), que resultará num objecto final, e no ensaio
dos restantes pontos do modelo conceptual.
A colaboração piloto permitiu tirar conclusões essenciais para a
metodologia do laboratório e aplicação do modelo conceptual. Por
um lado, permitiu testar os primeiros pontos do modelo conceptual, e em simultâneo, reformular e repensar ferramentas e procedimentos do processo colaborativo em network. A colaboração
piloto assume-se portanto como um processo laboratorial de ensaio
(observação e erro), que irá permitir reajustamentos a optimizar e
aplicar nas colaborações pendentes, ou futuras. Nesta colaboração
foi possível constatar que, tal como foi enunciado na apresentação
e intenções do laboratório Frequently Asked Questions, a colaboração
transdisciplinar contém em si um conjunto de potencialidades e
matéria crítica para o repensamento do design de comunicação.
Concretamente, a colaboração piloto permitiu um diálogo entre
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arte e design, que levou ao entendimento de que disparidades entre
as duas disciplinas podem gerar pontos de concordância.

4.4 DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO DO LABORATÓRIO
4.4.1 ESQUEMA COLABORATIVO
E EVOLUÇÃO DA NETWORK
Na colaboração piloto com o artista plástico Pedro Lagoa, o desenvolvimento projectual do modelo terminou na fase de rehypothesis. Esta fase funciona como interstício: da conclusão de um
primeiro ciclo processual do modelo para o início de uma nova
activação do mesmo. A rehypothesis é também o momento de
alteração dos parâmetros do laboratório Frequently Asked Questions
– de repensamento do modelo, reﬂexão da matéria gerada pelo ciclo anterior e consequente renovação do brieﬁng e, por último, de
equacionamento dos intervenientes da colaboração. Deste modo, o
objectivo desta fase é a criação de condições para a continuidade
cíclica do modelo Geometria de Uma Obra Aberta.
O esquema de colaboração foi testado nesta primeira fase (colaboração piloto) na sua vertente mais simpliﬁcada, funcionando como
a fórmula base; no entanto, são admitidas variantes a esta fórmula-base ( ﬁg.8).
A formulação base do esquema de colaboração (A) tem como intervenientes neste processo os colaboradores núcleo do laboratório
(CFAQ) e um colaborador convidado (Ca) (20), de uma área disciplinar distinta. Estando o ciclo efectivado [CICLO 1] na rehypothesis,
são consideradas três variantes de evolução do esquema colaborativo, e que darão início ao novo ciclo projectual.
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VARIANTE 1 – Tanto os colaboradores núcleo (CFAQ) como o
colaborador convidado inicial (Ca) mantém o esquema de colaboração. Não é adicionado nenhum novo interveniente; mantém-se a
estrutura colaborativa anterior, mas altera-se o brieﬁng que inicia
o segundo ciclo.
VARIANTE 2 – Tanto os colaboradores núcleo (CFAQ) como o
colaborador convidado inicial (Ca) são mantidos no esquema de colaboração. É adicionado um novo interveniente (Cb), de uma área
disciplinar distinta ou não; sendo necessária uma adaptação da estrutura colaborativa de forma a iniciar o segundo ciclo projectual.
VARIANTE 3 – Os colaboradores núcleo (CFAQ) mantém-se no
esquema de colaboração. Neste caso, o colaborador convidado
inicial (Ca) é subtraído, mas é adicionado um novo interveniente
(Cb). Nesta variante, a subtracção do colaborador inicial (Ca) leva
á formulação de outros dois cenários – 1) o colaborador (Ca) pode
expandir a network fora do laboratório, exportando o brieﬁng, resultante da rehypothesis, e o modelo Geometria de uma obra aberta; 2) o colaborador (Ca) expande a network fora do laboratório,
utilizando outro modelo.
Além do momento de rehypothesis, onde as colaborações determinam a evolução da network, são admitidas outras formas de colaboração. No eixo (N)etwork, do modelo conceptual, podem surgir colaboradores externos à formulação base do ciclo. Neste sentido, o blog
funciona como um ponto de permeabilidade do modelo (ﬁg.9); por
ser um espaço com um carácter público mais vincado, propicia propostas externas, comentários fortuitos ou contribuições ocasionais.
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4.4.2 CONTINUIDADE E PROJECÇÃO PARA O FUTURO
O laboratório Frequently Asked Questions foi concebido para permitir
a implementação de um modelo (Geometria de Uma Obra Aberta) e
consequente aplicabilidade da produção e análise crítica de um pensamento em design, no contexto académico. Actualmente, o modelo
(bem como o laboratório) encontra-se implementado, apto para ser
executado em projectos futuros, dando continuidade ao laboratório.
Ao apoiar a sua actividade projectual no intercâmbio com colaboradores ou entidades externas à própria disciplina de design e ao
ambiente académico, configura-se a possibilidade de transformação de tais contactos em possíveis parcerias com a instituição de
ensino onde o laboratório se encontra integrado. Ao extrapolar os
limites da academia, o laboratório constitui-se como potenciador
de um discurso plural e transdisciplinar (tanto a nível nacional
como internacional). Neste sentido, a investigação conduzida pelo
laboratório poderá contribuir para a atribuição de uma maior relevância à Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Mais
ainda, ao proporcionar um ambiente privilegiado para a investigação orientada para a prática em design, coloca-a na vanguarda do
conhecimento científico da disciplina.
Finalmente, o laboratório Frequently Asked Questions apresenta-se
como uma plataforma capaz de conferir, ao Mestrado em Design
de Comunicação e Novos Media e ao seu currículo, um carácter
experimental enquanto catalisador de um discurso actualizado do
design de comunicação.
Todo o corpo de trabalho desenvolvido até então no laboratório,
constitui-se como uma base projectual para o futuro. Concretamente, através da colaboração piloto foi possível alcançar as condições necessárias para o lançamento do laboratório. A partir daqui é
elaborada uma projecção para o futuro que permite a continuidade
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programática e consequente autonomia do modelo. Apresentam-se
então as seguintes propostas para a dinamização do laboratório:
- A optimização das ferramentas do laboratório; para assegurar a
continuidade funcional do modelo, toda a massa crítica da produção e investigação laboratorial deverá ser acumulada num website,
e deste modo contribuir para reformulações e aﬁnações do modelo
mais eﬁcazes.
- Ensaios teóricos; a produção regular de ensaios de carácter teórico de dois tipos: 1) ensaios sobre as temáticas do laboratório
enquanto complemento teórico/crítico (são exemplos temáticas
como curadoria ou edição) e 2) ensaios que se constituem como
recensões críticas dos objectos e artefactos resultantes de actividades de cariz prático do próprio laboratório. Pretende-se assegurar
a publicação destes documentos com o objectivo de fazer circular
produtos do laboratório.
- Propostas colaborativas; que incluem a criação e realização de
work sessions passíveis de adquirir vários formatos além dos já
testados. Estas sessões mantêm os pressupostos inerentes à colaboração-piloto, porém incluem-se novas variáveis, nomeadamente, 1)
áreas disciplinares inusitadas, 2) experiências temporalmente mais
concentradas, 3) work sessions em que o corpo colaborativo é mais
alargado. Ao seguir as regras já estabelecidas no modelo de laboratório mudam os colaboradores, bem como o ritmo de produção,
contaminando o desenvolvimento do processo.
- Outros ensaios práticos; projectos-satélite, como propostas programáticas alternativas, tais como workshops, mesas-redondas, palestras, exposições e screenings, que visam o contacto com uma
comunidade mais alargada, expondo-a às áreas de interesse do laboratório; por outro lado, o território da reading room será assim
materializável num novo contexto — o público.
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Fortuitamente, acabámos por dar início à viabilização de algumas
das propostas acima enunciadas:
Em ocasião de desenvolvimento da tese, contactámos o designer Stuart Bailey (membro dos Dexter Sinister) no sentido de lhe
pedirmos informações sobre a tese de pós-graduação, The open
work: forms of reﬂexivity, que está de momento a desenvolver.
Após apresentarmos, em linhas gerais, os pressupostos do modelo e
do laboratório, Stuart Bailey, em resposta, propõem-nos «construir
um género de relação – talvez fazer seminários ou algo do género
– no próximo ano».
Esta relação desloca-se dos parâmetros-base de colaboração, no
sentido em que diverge do que estabelecemos na colaboração piloto com Pedro Lagoa e porque prevemos que a relação começada
em laboratório com Stuart Bailey se desenvolva para lá da espacialidade do mesmo. Nesta perspectiva, iremo-nos dedicar, nos meses
que se seguem à entrega da tese, ao desenvolvimento cuidado de
uma proposta programática que terá como pano de fundo as obras
abertas e como interlocutores o laboratório Frequently Asked Questions e Stuart Bailey.
A partir da exploração das linhas de convergência e divergência,
propomos um discurso-satélite, temporário mas intensivo, a decorrer publicamente no local onde o laboratório for instituído. A criação de tais dinâmicas de produção procuram dar maior visibilidade
tanto ao próprio laboratório, enquanto espaço de investigação em
design de comunicação, assim como aos artefactos/objectos resultantes deste.
Num futuro próximo o laboratório apresenta, assim, todas as potencialidades para se constituir como gerador de um sistema de
reciprocidade entre as diversas disciplinas intervenientes ao nível
dos processos, métodos e linguagens.
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V CONCLUSÃO
Esta dissertação, que se assume como uma investigação teórica
orientada para a prática, enquadrou-se no âmbito das práticas projectuais de investigação crítica em design de comunicação, guiadas
pela lógicas da cultura de network. Extraído desta lógica, o modelo
projectual, sistematizado e aplicado no laboratório, consiste sobretudo num modelo de questionamento que problematiza a cultura
contemporânea no seu todo, e como tal, também a cultura do design. Ao conﬁgurar-se a prática de investigação projectual como
um modelo de questionamento, pretende-se, acima de tudo, construir uma metodologia capaz de compreender novas extensões e
possibilidades para a disciplina de design de comunicação.
Ao questionar a totalidade do que é entendido como a cultura do
design, contém em si um carácter auto-reﬂexivo, atribuindo ao
modelo uma maior dinâmica e abertura, que admite processos contínuos de reformulação. Este discurso crítico aplicado (e a aplicar)
ao design conﬁgura-se, no contexto do laboratório, mais como
uma investigação crítica, no sentido de que é criado um espaço
de produção e questionamento, onde o que se torna essencial é a
materialização dessas mesmas questões. Este formato de investigação permite a composição de um campo de acção no qual, em termos projectuais, não é a resposta directa, mas sim a potencialidade
dessas mesmas questões formarem outras questões, isto é, como
matéria crítica.
Neste sentido, foram enunciadas no início desta dissertação quatro
questões, de forma a orientar a investigação(21). Extraídas do modelo
Tetrad(22), e no contexto do método do laboratório, consistiram em:
O que [o modelo] potencia? O que torna obsoleto? O que recupera?
Quais as consequências/potencialidades quando levado ao limite?
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O modelo Geometria de Uma Obra Aberta, tal como se constitui, e
também do que foi possível testar na sua aplicação prática, amplia
os métodos e procedimentos de questionamento e de constante
reposicionamento relativamente à matéria crítica da disciplina. Por
outro lado, por se centrar sobretudo nas questões e problemáticas levantadas, pode tornar obsoleta a estabilidade de soluções ou
respostas a essas mesmas questões, do que é instituído como uma
certeza. Recupera o sentido da práxis, na sua essência uma simbiose indissociável entre teoria e prática. Em último caso, quando
estas mesmas consequências são exponenciadas, este processo de
questionamento provoca obrigatoriamente uma destabilização, em
termos gerais, do conhecimento (adquirido e transmitido).
No entanto, o modelo projectual tem uma aplicação neste laboratório e portanto uma componente prática que formaliza e torna
matéricas todas as questões enunciadas e desenvolvidas. Como está
sempre presente uma materialização, que se compõe como arquivo
e legado de conhecimento, estas questões (lineares ou não-lineares)
contrariam sempre esta tendência de anulação do conhecimento
(no caso do modelo ser potenciado ao limite). Estas materializações, tal como previsto no próprio modelo, podem ser sempre revistas, questionadas e constantemente actualizadas.
Outro aspecto deste questionamento constante é o facto de se constituir como um confronto entre disciplinas, um processo de diálogo entre conhecimentos e experiências transportadas destas. Neste
sentido, este questionamento que se articula entre a teoria e a prática, compõe-se sobretudo como um conhecimento produtivo e mediado, não apenas centrado na disciplina do design de comunicação.
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