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A presente tese teve como objectivo investigar 
e reflectir simultaneamente sobre o património 
histórico bem como o panorama contemporâneo 
do design através da sua crítica tendo em conta 
os seus contextos sociais, culturais e as suas 
dinâmicas, fazendo com que a partir destes se 
pudessem desenvolver discursos próprios capazes 
de alimentar uma auto-reflexão que auxiliasse 
o investigador na busca por um papel activo e 
consciente em eventuais práticas futuras. A maior 
fonte de foco nesta investigação foi então tentar 
compreender, através desses mesmos modelos 
e posicionamentos práticos em relação à 
disciplina, como é possível explorar e identificar 
as relações intrínsecas entre a acção num qualquer 
projecto de design e o modo como as mesmas 
afectam o projecto do ponto de vista do seu 
discurso, dos seus efeitos e da sua mensagem. 
Procurou-se mostrar nesta investigação que 
esses discursos se tornam visíveis em todo e cada 
projecto de design e que portanto todos eles fazem 
transparecer vozes, influências e sobretudo revelam 
estratégias em comunicar. A investigação passou 
portanto pela desconstrução da triangulação entre 
designer, mensagem e público para que no futuro 
se possa adequar da melhor forma uma vertente 
prática a estas noções, ajustando-as assim 
para uma participação social e laboral mais 
eficaz e activa.

Através do cruzamento entre a análise do seu 
património histórico e as suas abordagens 
contemporâneas, tentou-se mapear fronteiras 
dentro do campo científico e académico, que 
se tornaram essenciais para que se percebam 
as condições presentes dentro do campo da 
crítica e dentro do campo do design, bem como 
através deles, instaurar uma necessidade de 
debate e discussão à volta de uma prática que 
por vezes parece desligada ou desconexa 
do seu complemento teórico.

Ao circunscrever e sinalizar uma multiplicidade 
de discursos em torno de práticas críticas no 
design gráfico, pretende demonstrar-se que 
os projectos de design exercem impacto sobre 
dinâmicas sociais, culturais e políticas e que 
portanto se torna de extrema importância adoptar 
posições de debate e reflexão acerca dos seus 
desenvolvimentos e construções.

The aim of this thesis was to investigate and reflect 
simultaneously on the historical patrimony as well 
as the contemporary panorama of the design through 
its criticism taking into account its social and cultural 
contexts and its dynamics, allowing these to develop 
their own discourses, and making them capable of 
fostering a self-reflection that would encourage the 
researcher to look for an active and conscious role in 
possible future practices. The main source of focus in 
this research was to try to understand — through these 
same models and practical positions in relation to the 
discipline — how it is possible to explore and identify 
the intrinsic relations between the action in any design 
project and the way they affect the project from the 
point of view of his speech, its effects and its message. 
The main thing was to realize, during this investigation, 
that these discourses become visible in each and every 
design project and that therefore, all of them reveal 
voices, influences and above all, reveal strategies of 
communication. The research has thus gone through 
the deconstruction of the triangulation between 
designer, message and public so that in the future, 
a more practical way can be adapted to these notions, 
adjusting them to a more effective, active social and 
labor participation.

Through the cross between the analysis of its historical 
heritage and the contemporary approaches, it was 
attempted to map boundaries within the scientific 
and academic field, which became essential for 
the full understanding of the present conditions within 
the field of criticism and within the field of design, 
as well as through them, instituting a need for debate 
and discussion around a practice that sometimes 
seems fairly disconnected or switched off from 
its  theoretical complement.

By circumscribing and signaling a multiplicity of 
discourses around critical practices in graphic design, 
it is intended to demonstrate that design projects have 
an impact on social, cultural and political dynamics 
and that it is therefore of utmost importance to 
adopt positions of debate and reflection about 
its developments and constructions.
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A presente dissertação foi escrita segundo o antigo 
acordo ortográfico e, por opção, foram mantidas 
as citações na sua língua e ortografia original. 
Encontram-se devidamente assinaldas e foram 
tomadas notas sempre que se achou necessário, 
quer no sentido de se realçar um ponto de vista/ 
ideia, quer na intenção de situar a própria posição 
do autor dentro do seu contexto coetâneo.

As imagens e todos os objectos gráfico que se 
encontram presentes nesta publicação foram 
selecionados ou trabalhados de modo a garantir 
um encadeamento mínimo em relação ao seu 
conteúdo teórico. Contudo, aqui predominará 
a escrita sobretudo como forma de consolidar 
conhecimentos, de os tornar físicos e em certa 
medida os encerrar em discursos concretos, 
que façam com que noções e ideias deixem 
de se tornar avulsas e se comecem a encadear 
de forma coerente onde adquiram um sentido. 
A dissertação ou esta publicação, tornou-se de 
certo modo essencial para proporcionar e garantir 
essas mesmas condições. Daí se privilegiar um 
formato escrito e se colocar aqui de parte uma 
eventual vertente pictórica mais alargada. 
O importante e primordial aqui seriam as ideias e 
a sua perpetuação sob a forma de ensaio, que com 
recurso a um lado imagético corriam o risco de 
se deixar extravasar para outros campos e outras 
influências que não seriam neste caso as mais 
pretendidas. Portanto foi criada uma espécie de 
arquivo dentro da própria publicação que lhe fosse 
inerente mas que ao mesmo tempo  tivesse alguma 
capacidade de abstracção e distanciamento. 

Este arquivo funciona como uma espécie de 
apêndice e nele estão contidas apenas imagens 
sem que lhe estejam associados propriamente 
textos. Esta distribuição “livre” de recursos 
pictóricos adquire intenções em reflectir acerca 
da prática do design enquanto principal disciplina 
responsável pela criação de objectos que se 
inserem directamente no foro social e quotidiano 
da existência humana, consequentemente 
reflectindo também sobre as suas linguagens, 
os seus discursos bem como as suas estratégias 
de comunicação.
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Nasci em 1994 e ingressei o ensino superior em 2012. O facto de ter começado 
a minha licenciatura em Design de Comunicação nesse período fez com 
que fosse formado dentro de um determinado contexto político e social 
que quer queira quer não, acabaram por ter impacto na minha educação. 
Estes factores não vão por si só ditar aquilo que eu sou ou aquilo que serei, 
contudo, são decisivos para que se compreendam as condições e preocupações 
de um recém-licenciado que encerra, em 2017, um outro ciclo de estudos. 
A forma como se vive agora é muito diferente da forma como os nossos pais 
viviam há 20 ou 30 anos atrás. As relações sociais e inter-pessoais mudaram, 
as perspectivas laborais foram redefinidas e por causa disso, somos agora 
obrigados a olhar de forma diferente para metas pessoais. Nesta ordem, 
certamente que a forma como os nossos pais olhavam para essas mesma metas 
pessoais seria também muito diferente da forma como olhavam os pais deles 
e a forma como as viam os nossos avós, seria muito diferente da forma como 
as veriam as suas gerações antecedentes.

Assim, acontece que durante a nossa educação foram-nos preparando para 
um futuro que era um espelho da geração anterior e que portanto não era 
o nosso2. Não nos pertencia. Prepararam-nos para algo que ia sendo a cada 
dia construído por especulações viradas para o progresso, onde gradualmente 
eram depositadas mais e mais esperanças naquela que seria a humanidade 
do novo milénio. Nascer nesta altura — em que os avanços tecnológicos nunca 
foram tão significativos, em que se testemunhou a digitalização do mundo 
e onde proliferou uma noção de unificação global — fez criar a falsa sensação 
de que as coisas só poderiam correr bem. Actualmente, não existem 
perspectivas claras de futuro e a realidade é que essa noção de estabilidade 
e progressão crescente não podia estar mais distante. Acontece que as 
previsões falharam e a verdade é que nunca se viveu num clima tão volátil 
e repleto de incertezas como hoje. 

Vivemos num mundo onde a maioria da classe trabalhadora vive na completa 
precariedade e não detém poder algum sobre as suas próprias circunstâncias, 
onde o sistema económico e os grandes bancos parecem estar a colapsar 
e onde as forças políticas aparentam ter como único objectivo reconquistar 
o crescimento económico a qualquer custo. Para além disso, estamos perante 
uma série de tensões políticas e sociais que demonstram estar a guiar-nos em 
direcção uma nova grande guerra nuclear, vivemos uma crise ambiental sem 
precedentes e enfrentamos conflitos ideológicos que estão longe de serem 
ultrapassados. De repente as premissas mudaram e fomos todos apanhados 
de surpresa. Ficou-se assim com a sensação de se ter caído num enredo que 
não era o nosso, de se ter chegado a um mundo para o qual nunca tínhamos 
sido preparados. 

Enquanto estudante prestes a fazer a transição oficial para o mundo laboral, 
achei ser tempo de tentar perceber como se chegou até aqui e o que podemos 
tentar fazer para reverter as nossas próprias condições. 

21

“Writing is a waste of time and not what design is all about. 
Unless if it’s to praise one’s work: then it’s fine.” 1

Laranjo, F. It’s Nice that intro
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1    citação de frase 
usada por Francisco 
Laranjo em 2018 no 
texto de abertura para 
a publicação Modes of 
Criticism 3: Design and 
Democracy, p. 4

2     relacionado com 
o conceito de gap 
geracional onde se 
demarcam diferenças 
comportamentais entre 
pessoas de diferentes 
gerações e que 
consequentemente 
leva a uma falta de 
compreensão entre 
ambas as partes.
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Num cenário que genericamente se apresenta cada vez mais “dantesco”3 
e denso, torna-se necessário gerar cada vez mais informação, confrontação 
e acção. Dentro do contexto do design gráfico, é importante pensar que este, 
tal como o conhecemos, foi fruto de um processo incrivelmente complexo 
que teve influências das mais diversas origens como a política, a cultura e outras 
forças de poder como por exemplo a religião. Mas principalmente, o design 
é antes de qualquer outra coisa, uma actividade económica. Constitui um 
serviço que é desempenhado para outros serviços e por isso faz também parte 
das actividades que ressentem e reflectem directamente o contexto económico 
no qual estão inseridos. Por isso, se a sociedade foi dando forma ao modo 
como vemos e pensamos o design, o design acabou também ele por moldar
 a forma como vemos e pensamos a sociedade. E o facto de o design hoje em 
dia se expandir e desdobrar num espectro cada vez mais alargado de actividades 
e disciplinas que abrem portas para novos territórios de actuação, originou 
também uma reacção contrária, na qual outras disciplinas e territórios actuam 
e exercem influência agora sobre o design — “design design us back”. 

O projecto que agora encerro e com o qual darei por terminado um “segundo 
ciclo de estudos”, surgiu após várias reflexões sobre aquilo que tinham sido 
estes últimos quatro anos de licenciatura nesta mesma faculdade. Considerou-se 
relevante que este se tornasse num reflexo dos projectos e experiências que vivi 
durante os primeiros anos na área do design gráfico, onde pudesse alcançar um 
novo estágio de consciencialização crítica acerca de práticas futuras, quer estas 
se enquadrem num contexto laboral quer não.

Desde cedo me pareceu necessário conseguir reclamar tempo para projectos 
que não tivessem necessariamente que encontrar respostas sob a forma de 
artefactos gráficos, mas sobretudo que fossem potenciadoras de questões, que 
se adequassem mais a um processo de trabalho que, dentro das suas limitações, 
se pudessem distanciar do seu contexto académico e se aproximassem mais 
de um contexto crítico, social e laboral.4 Era necessário também reclamar 
espaço para um projecto onde o importante e primordial não fosse a “execução” 
mas sim a “discussão”. “Discussão” enquanto metodologia para evitar futuros 
projectos “vazios” de conteúdo e intenção, onde não se promova o design 
apenas para designers mas para contextos concretos, reais e socialmente 
enquadrados. Foram portanto, a partir destes pilares, que surgiu o interesse 
pela vertente crítica no design gráfico e pelo modo como esta se relacionava 
com o seu contexto social.

O facto de se procurar estar consciente acerca das suas próprias origens e 
raízes faz com que agora se possa ter espaço para olhar para si mesmo e poder 
ser-se crítico em relação a isso. Não que esta urgência em ser-se crítico tenha 
necessariamente que ser transversal a todas as entidades ou todos os designers 
envolvidos no processo de design propriamente dito. A crítica em design 
não é um campo de interesse para todos, nem tem que o ser. Mas, se se quiser 
ser exacto e incisivo, a crítica no design está em todo o lado mesmo que não 
a reconheçamos à partida. 

Numa primeira fase, esta atitude crítica surge desde logo nas escolas, onde 
são seleccionados, referidos e reproduzidos artefactos de design que vão de 
encontro com determinadas normas pré-estabelecidas por alguém. O acto de se 
premiarem os trabalhos x e y, o facto de se referirem determinados autores ou 
projectos durante a história do próprio design ou simplesmente os conteúdos 
seleccionados para uma determinada revista, jornal ou publicação são tudo 

3    relativo à visão 
apocalíptica de Dante 
Alighieri (1265-1321) 
quando este se referia 
ao inferno no poema 
Divina Comédia.

4    não que o contexto 
académico exclua por 
si só o factor laboral ou 
o chamado mercado 
de trabalho, porque no 
fundo é precisamente 
nas escolas que se 
estabelecem modelos 
acerca daquilo que 
é o design enquanto 
profissão e onde se 
fazem à partida as 
primeiras triagens 
daqueles que virão 
a ser os futuros 
profissionais do ramo.



vestígios dessa crítica. A forma como são abordados os objectos sugerem 
sempre uma opinião e um ponto de vista que para todos os efeitos traduzem 
uma posição crítica. 

É dentro deste contexto social e pós-milenar que, enquanto estudante e futuro 
profissional de design, procuro reflectir sobre a configuração e enquadramento 
do design enquanto disciplina bem como a sua eficácia prática. E este, enquanto 
parte integrante de um processo que implica uma adaptação e transformação 
constante do seu contexto, onde cada projecto ou programa deve tornar-se 
sinónimo de uma operação social válida e capaz, deve ser veículo de uma 
acção responsável e consciente por parte dos seu intervenientes primordiais: 
os designers. — O verdadeiro compromisso social é, acima de tudo, estar 
consciente das suas próprias acções e ser-se crítico em relação a elas, onde 
se tentam encontrar as verdadeiras razões para se estar a fazer o que quer 
que se esteja a fazer. — Com esta tese, procuro também apelar a uma maior 
envolvência entre os seus intervenientes e as agendas sociais, programações 
culturais bem como a politização das suas práticas, quer no campo que 
constitui a sua produção, quer num campo ético e cívico. 

É urgente instalar a necessidade de se explorar o campo teórico do design 
como combate a uma certa desvalorização face às suas componentes mais 
práticas. Práticas essas que se têm vindo a caracterizar cada vez mais pela 
sua automação, estandardização e mecanização não só a um nível formal mas 
sobretudo ao nível dos seus discursos. Torna-se fundamental que seja dentro 
do território académico que se comecem por trabalhar esses mesmos discursos 
e que essa vontade parta primordialmente dos próprios estudantes. Aqui o 
problema passa também pelo facto de grande parte dos sistemas universitários 
lidarem agora com um cenário cada vez mais precário e de bancarrota que os 
obriga a serem submissos aos mercados financeiros, tornando o ensino numa 
espécie de negócio onde consequentemente os estudantes se transformam em 
números e em campos de tabelas de excel. O que devia ser orientado sobretudo 
para um ensino histórico, crítico e teórico acerca do design, transforma-se 
assim num sucedâneo seu, mais compacto, mais light e muito mais orientado 
para uma faceta comercial, compartimentada, imediata e de negócio. 
Desvalorizam-se assim conteúdos, a reflexão e a escrita em prol da construção 
de uma indústria do design onde o importante parece ser operar de forma 
rápida, mecânica e falaciosamente “inovadora”.

23DESIGN DESIGN US BACK INTRODUÇÃO
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ESTRUTURA 
E ABORDAGEM METODOLÓGICA

A frase de introdução deste texto, proferida por Francisco Laranjo 
num artigo editado pela revista It’s nice that foi usada como mote introdutório 
por ir de encontro a isso mesmo: à ideia de se colocar cada vez mais de parte 
uma investigação teórica dentro do contexto do design através do exercício 
da escrita. Esta noção de que a componente prática está dissociada da uma 
componente crítica e teórica induz cada vez mais estudantes à negligenciação 
de um sentido discursivo e de um posicionamento completo e consciente 
dentro da disciplina.

Por isto, pareceu-me lógico partir para uma reflexão primordialmente teórica 
acerca do enquadramento da mesma — uma vez que a crítica enquanto 
processo prático se torna um tanto ou quanto questionável por carecer de um 
tom neutro quanto à sua natureza formal. A escrita tornou-se assim por defeito 
a base primordial e, simultaneamente, o ponto de partida para que se investigue 
e construa uma possível atitude crítica em relação ao design. Aqui, pretendeu 
escrever-se como forma de consolidar conhecimentos, de os tornar físicos e de 
certa forma de os encerrar em discursos concretos. Fazendo com que noções e 
ideias deixem de se tornar avulsas e se comecem a encadear de forma coerente, 
onde possam adquirir um sentido em pleno. Esta dissertação/publicação, 
tornou-se essencial para proporcionar e garantir essas mesmas condições. 
Daí também se privilegiar o formato escrito e se colocar aqui de parte uma 
eventual vertente pictórica— o importante e primordial seriam as ideias e a 
sua perpetuação sob a forma de ensaio, que com recurso a um lado imagético 
corriam o risco de se deixar extravasar para outros campos e outras influências 
que para este caso não seriam aqui essenciais. Numa segunda fase, esta 
abordagem tentou complementar-se com um gerar de valores com carácter mais 
científico que prático e estendeu-se a um plano expositivo no sentido em que o 
próprio conteúdo teórico fosse por assim dizer, o ex-libris dos resultados a expor 
— tendo isso sido materializado com esta publicação.

Este trabalho de investigação e dissertação é construído à volta de cinco 
capítulos principais e nos quais são feitos posteriormente uma série de 
desdobramentos: introdução à problemática tendo como de partida o contexto 
do próprio estudante/investigador, contextualização histórica e canónica, 
o retrato contemporâneo reflexo desse percurso histórico, a aproximação da 
presente investigação a essa mesma contemporaneidade e por fim as possíveis 
contribuições que a presente investigação poderá trazer para práticas futuras.
 
No primeiro ponto — este no qual nos encontramos — é exposto o 
posicionamento que motivou a construção da própria investigação e são 
percorridas de forma sucinta algumas das problemáticas contemporâneas que 
a disciplina vive e que acabaram por se repercutir na experiência do investigador. 

O segundo ponto corresponderá então à aproximação às abordagens 
contemporâneas dentro da disciplina, onde se pretende fazer um levantamento 
daquilo que já se mapeou, das diferentes posições encontradas bem como 
as possíveis direções para onde apontam determinados autores. Aqui é feita 
e desmontada a transição entre o analógico e o digital, onde se complexificam 
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5    referindo-se aos 
autores Philip B. Meggs 
(1942-2002) e Kerr 
Houston.

e se intensificam processos, questões laborais, técnicas e posições. 
Assiste-se simultaneamente neste ponto às noções de ruptura trazidas pela 
digitalização do mundo e ao aparecimento de uma nova crítica que nasce com 
ela. É portanto circunscrita aqui uma fase de paradigmas e de transições que 
encaminharam a investigação para um universo de discussão e de posturas 
em relação ao design. Este segundo momento torna-se ao mesmo tempo 
fundamental para que mais tarde seja possível estabelecer-se uma ligação 
com a complexificação do panorama disciplinar contemporâneo na vertente 
do design e da sua crítica.

O terceiro ponto reflecte acerca da própria definição da disciplina e 
da dificuldade em circunscrever essa mesma definição quer a um nível 
terminológico, quer a um nível de territórios práticos. Ao longo deste capítulo 
é desvendada com recurso a Meggs e Houston5 uma visível pluralidade 
disciplinar através de um sucinto desbravamento histórico, onde se espera 
estabelecer — ainda que de forma difusa e diversificada— uma base para 
aqueles que foram os cânones da disciplina bem como o consequente 
desdobramento crítico implícito e inerente a ela. A própria construção da 
sua identidade foi dependente desse mesmo processo histórico e por isso 
está também dependente de um contexto social que lhe é intrínseco, do qual 
também se tentou tratar. Para além disto estão também ainda associados 
nomes, figuras, objectos e certos eventos que contribuíram para a demarcação 
de acontecimentos temporais determinantes para a evolução disciplinar do 
design bem como para a legitimação da sua crítica e por isso tentou-se fazer 
com que alguns destes fossem aqui assinalados, assumindo à partida uma 
impossibilidade em fazer-se um levantamento completo e total dos mesmos. 

Este ponto tem como objectivo o estudo dessas mesmas perspectivas e 
cruzá-los com posicionamentos contemporâneos, onde posteriormente no 
ponto seguinte estes possam servir de base para a procura de outros discursos 
mais auto-reflexivos e críticos em relação a contextos mais próximos do 
investigador, que o guiem e situem no panorama actual, orientando-o para 
um processo de re-descoberta. 

Neste quarto ponto, o objectivo do estudo será alcançado recorrendo 
à aproximação semiótica sugerida por Els Kuijpers, onde se assimilam 
definições de estratégias de comunicação em detrimento de noções de 
estilo, promovendo o design de comunicação enquanto meio de produção de 
significados, intenções e conteúdos. Aqui o design, segundo uma abordagem 
crítica, será retratado enquanto actividade estratégica capaz de operar 
tensões entre discursos e posições através do seu desenvolvimento estético 
e estilístico, sendo por isso demonstrada a importância e urgência de mais 
reflexão acerca das suas práticas.

O quinto e último ponto sugere por fim uma adaptação desta investigação 
a práticas futuras e tenta assegurar-lhes continuidade através de uma posição 
de questionamento orientado.
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O título, garantido pela expressão Design design us back sugere uma perspectiva 
antropológica. Esta perspectiva vai de encontro à noção de design ontológico, 
que assume à partida que a actividade do design se alicerça sob dinâmicas 
multidisciplinares e interfere com realidades bem mais profundas 
que aquelas que normalmente são reconhecidas até pelos próprios designers. 

Não tendo como objectivo aprofundar extensivamente esta concepção, 
a mesma parte de um princípio determinista6 no qual se assume que o ser 
humano, enquanto ser activo e criativo, gera condições de evolução através 
dessa mesma actividade de criação. Por outras palavras, tudo aquilo que 
acabou por ser criado por nós quer de forma física quer de forma psíquica, 
acaba por se tornar em algo gerador de influências e estímulos para novas 
criações e desenvolvimentos, expandindo desta forma cada vez mais as 
capacidades humanas numa espécie de relação inter-dependente de feedbacks 
em circuitos fechados e constantes. O antropólogo Edward Hall7, a par com 
contemporâneos seus como McLuhan8 e outros envolvidos em questões 
ligadas maioritariamente com a culturalidade e modelos sociais, acabou 
por sintetizar também esta ideia num dos seus livros:

“Man and his environment participate in moulding each other. Man is now 
in the position of actually creating the total world in which he lives, or what 
the ethologists refer to as his biotype. In creating this world he is actually 
determining what kind of an organism he will be.” 

(EDWARD T. HALL, 1966) 9

Esta investigação, acaba no fundo por ser isso mesmo: uma reflexão acerca 
daquilo que são as práticas e dinâmicas criadas pelo design e de que forma 
estas estão e poderão ter implicações em práticas futuras. Sendo assim, 
como sinónimo destas dinâmicas e relações, a frase “design design us back” 
acabou por se tornar a escolha de título da presente investigação e acabou 
por conquistar um sentido retórico dentro da mesma, sendo apenas de resto  
completado com uma síntese descritiva do processo de investigação: “Modelos 
históricos e posicionamentos contemporâneos dentro da crítica do design 
enquanto método para uma prática reflexiva e auto-consciente”.

DESIGN DESIGN US BACK INTRODUÇÃO

6    O determinismo 
apresenta-se como 
teoria filosófica baseada 
em traços gerais na 
ideia de que todos 
os acontecimentos, 
incluíndo as escolhas 
morais, podem ser 
explicados através 
de relações de causa 
já existesntes e 
anteriores ao próprio 
acontecimento. The 
doctrine that all events, 
including human 
action, are ultimately 
determined by causes 
regarded as external 
to the will. Some 
philosophers have taken 
determinism to imply 
that individual human 
beings have no free 
will and cannot be held 
morally responsible for 
their actions. (Segundo o 
dicionário de Oxford).

7   Edward T. Hall 
(1914-2009, Missouri) 
antropólogo dedicado 
ao estudo da coesão 
social e cultural.

8    Herbert M. Mc Luhan 
(1911-1980, Alberta) 
autor responsável pela 
frase The Medium is the 
Message que propunha 
a interpretação do meio 
enquanto objecto de 
estudo em deterimento 
do seu conteúdo.

9    Hall, Edward T. [1966] 
The Hidden Dimension. 
Nova Iorque: Doubleday.
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O termo crítica “do” design ou crítica “no” design pode dizer-se que é ainda 
caracterizado sobretudo pela sua “indefinição e pela sua subjectividade quando 
comparado com outras vertentes críticas que já tiveram oportunidade de se 
estabelecer há mais tempo”10 — o caso da crítica de arte, do cinema ou a crítica 
literária . Esta ideia, mantida por Rick Poynor durante a década de noventa, 
poderia ser ainda facilmente transportada para os dias de hoje numa espécie 
de recontextualização própria da crítica no design contemporâneo. Naquela 
época, as principais diferenças entre a crítica no design e a crítica noutras 
disciplinas incidiam sobre a clareza ou especificidade da própria crítica. 
Todas estas actividades, excetuando a crítica no design, haviam estabelecido 
já com o público uma relação de familiaridade e de vínculo que lhes permitia 
ir alimentando uma série de discursos coerentes, direcionados para uma 
audiência alargada, já estabelecida e conquistada. Hoje, passadas quase 
três décadas, o discurso poderia ser semelhante porque embora o número 
e a qualidade das vozes se tenha alargado, a ideia de discursos e de público 
continua a ser apontada sobretudo a nichos. A ideia de que a crítica noutras 
disciplinas havia já conquistado um certo peso no público deve-se em grande 
parte à própria oportunidade de maturação das disciplinas, que por se terem 
fixado e consolidado há mais tempo no foro social acabaram naturalmente 
por gozar agora de uma maior facilidade de assimilação. O número de autores, 
livros, publicações, artigos, ensaios e discussões dentro destas áreas foi-se 
solidificando cada vez mais ao longo da história e mobilizando consigo um 
público cada vez maior.

 “We don’t have a couple of centuries’ worth of books, biographies, films, myths, 
and stories about making a poster or designing a typeface, whereas we do about 
painting or writing. Graphic design is such an obscure activity, there are just not 
that many people who even know it exists, never mind write about it.” 

(ROCK, M. 1995) 11

O design, por na sua concepção se revelar uma disciplina relativamente recente, 
sofre ainda com uma certa ausência, uma sensação de falta instaurada que, 
apesar de ter assistido a um crescimento exponencial nas últimas décadas, 
parece ainda longe de outras vertentes disciplinares como a crítica na 
arquitectura ou a crítica literária. 

Salvaguardando uma série de casos, a acepção da crítica no design pôde 
caracterizar-se sobretudo pela sua componente escrita, pela vertente 
jornalística e de imprensa que se foi estabelecendo nos mais diversos formatos 
editoriais, pelo simples acto de se escrever acerca do estado da disciplina ou 
acerca de determinado projecto/objecto. No entanto, a crítica em design recai 
sob uma multiplicidade de formatos que acabam por se tornar nas bases que 
constituem o design propriamente dito. Ou seja, a crítica no design torna-se 
assim no próprio acto de se fazer design e no acto de nos relacionar-mos com 
ele. A crítica no design pode encontrar-se em todo o lado, desde “os sistemas 
educativos, à história, às editoras”, da “seleção, descrição e reprodução de 
artefactos em livros ou revistas” 11 e portanto parte, de forma consciente ou 
inconsciente, de posições que se revelam políticas. Estas mesmas posições e 
este pendor crítico podem ser observados também nos casos dos comissariados 
e das curadorias. Aliás, foi com a ascensão dos formatos expositivos a partir dos 
anos 80 (sobretudo das bienais) que o papel do crítico passou a ser substituído 
pela figura de curador/ comissário. Este processo de curadoria ou de 
comissariado era no fundo também ele um papel crítico, onde assumidamente 

31DESIGN DESIGN US BACK PROJECÇÕES CONTEMPORÂNEAS

10    Poynor, R., Rock, 
M. [1995, vol.4]. What is 
this thing called graphic 
design criticism?. 
Consultado em 
Novembro 22, 2017 em: 
http://www.eyemagazine.
com/feature/article/
what-is-this-thing-
called-graphic-design-
criticism

11    Poynor, R., Rock, 
M. [1995, vol.4] What is 
this thing called graphic 
design criticism?. 
Consultado em 
Novembro 22, 2017 em: 
http://www.eyemagazine.
com/feature/article/
what-is-this-thing-
called-graphic-design-
criticism



eram feitos juízos e considerações acerca dos trabalhos a expor e portanto o 
conteúdo de cada exposição transformava-se no final de contas nas escolhas 
e na posição do próprio curador. Esta passou a ser apelidada por muitos de 
“nova crítica”12 e juntou-se mais tarde (sensívelmente na viragem do milénio) 
ao aparecimento dos primeiros cursos e pós-graduações em crítica no design.

Existe portanto um vínculo claro entre a vertente prática e a vertente teórica 
no design. Esse vínculo é alimentado e estimulado por mais crítica, que 
exercita discursos e vai promovendo espaço para práticas mais conscientes, 
concretas e reflexivas. Estas relações intrínsecas são fundamentais para que 
qualquer disciplina possa atingir níveis cada vez maiores de maturação, e aqui, 
a concepção do “critical graphic design” torna-se importante por garantir 
e cultivar para a disciplina cada vez mais informação, literacia, argumentos 
e debates com um sentido ético e político. 

O termo “critical graphic design”, diferente de “graphic design criticism”, 
é semelhante a este segundo no que toca à sua indefinição e clareza. Para além 
de ser uma concepção extremamente recente, esta dificuldade em encontrar 
significados concretos para o termo deriva sobretudo da subjectividade da 
palavra “critical”, que se torna relativa e pouco delineada. Francisco Laranjo 
defende que o termo “se popularizou aquando do aparecimento da exposição 
itinerante Forms of Inquiry: The Architecture of Critical Graphic Design” 13 no 
ano de 2007. Esta exposição, através dos curadores Zak Kyes e Mark Owens, 
reuniu um conjunto de estúdios e de designers gráficos contemporâneos das 
mais variadas localizações à escala internacional cujo trabalho tivesse por 
base uma investigação crítica em torno de temáticas da área disciplinar da 
arquitectura, quer esta investigação tivesse sido auto-proposta, tivesse surgido 
num contexto profissional ou pessoal. A ideia da exposição era apresentar 
a arquitectura através de uma abordagem metodológica do design gráfico e
fazer com que a exposição pudesse multiplicar-se e expandir-se à medida que 
viajava de novo local em novo local, estabelecendo relações colaborativas de 
pesquisa e investigação entre os diferentes locais e poder debate-las dentro 
do contexto expositivo através das mais diversas formas e medias. Por esta 
exposição passaram então estúdios como os EXPERIMENTAL JETSET 
(NL), METAHAVEN (NL), PROJECT PROJECTS (US), RADIM PESKO (CZ) 
e JON SUEDA (EUA). No entanto, para Francisco Laranjo, o “critério ambíguo” 
usado pelos curadores para sustentar o projecto bem como a “ dificuldade 
entre os designers para fazerem corresponder as ambições propostas pelas suas 
investigações políticas, sociais e culturais num resultado visual”, indicam ainda 
“uma carência crítica e de debate acerca do critical graphic design” 13. 

Tomemos o trabalho de outros autores como exemplo. Os METAHEAVEN, 
estúdio de design gráfico Holandês, editaram em 2014 o livro Can jokes bring 
down governments? :Memes, Design and Politics. O grupo desconstrói sob 
várias camadas a possibilidade de serem criados movimentos, protestos 
e modelos críticos através de políticas e métodos open-source, explorando 
o design como principal elemento desencadeador dessas mesmas ações. 
Para além do livro, o trabalho dos Metahaven apresenta por si só relações de 
reflexão e questionamento em relação ao tratamento da informação, não só 
a que chega até nós, mas também aquela na qual intervimos e que fazemos 
passar. Podemos afirmar que os seus trabalhos se relacionam todos em certa 
forma com a Retórica da imagem sugerida por Roland Barthes. A Retórica 
da Imagem, texto escrito por Barthes em O Óbvio e o obtuso: ensaios 
sobre fotografia, cinema, teatro e músicas no ano de 1990,  debruça-se sobre 
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12    “curating is the 
new criticism”. Pedro 
Gadanho, curador 
de Arquitectura 
contemporânea no 
MoMA e ex co-director 
da  ExperimentaDesign, 
sustem esta perspectiva 
na entrevista dada para a 
revista Domus publicada 
em 2012 e que pode ser 
consultada em https://
www.domusweb.it/en/
interviews/2012/05/14/
pedro-gadanho-
curating-is-the-new-
criticism.html

13    Laranjo, F. [2014, 
Abril 16]. Critical Graphic 
Design: Critical of 
What?. Consultado 
em Outubro, 2017 em: 
https://designobserver.
com/feature/critical-
graphic-design-critical-
of-what/38416



a possibilidade da imagem conter o limite do seu significado, na medida 
em que seja possível através dela verificar-se uma verdade ontológica. 
Para Barthes, a imagem funciona “como um centro de resistência ao sentido, 
em nome de uma certa ideia” 14. Sendo assim, as famosas imagens criadas pelo 
grupo METAHAVEN como os memes ou os pequenos filmes que cria, serão 
também elas objectos gráficos de origem e consciência política e que por isso 
devem ser observadas segundo um ponto de vista contextual, de um ponto 
de vista histórico e portanto isso susceptíveis de análise crítica. A questão é se 
estas, através do design, terão na realidade força ou capacidade para derrubar 
de facto, governos. 

A ideia por trás do “critical graphic design” recai principalmente sob um papel 
cívico da disciplina, onde se apela a uma prática de consciência social e onde 
se criem condições para que todos sejam intervenientes com voz e com um 
papel activo naquilo que são as definições estratégicas e políticas transversais 
a todos. Mas, para Jan Van Toorn, a falha entre estes conceitos e a eficácia do 
“critical graphic design” parece residir sobretudo no facto de a prática que 
centrar no seu aspecto formal:

“At the same time I am constantly surprised by the fact that, under pressure of 
the current socio-economic conditions, modernism time and again succeeds 
in keeping its original liberating social intentions out of sight by concentrating 
on the very form itself”(…) “Equally disturbing by now is a postmodernist 
aesthetic activism that due to this need for tranquillity in artistic production, 
increases the atrophy of its emancipatory capabilities and ends up in a frankly 
classic practice using a revolutionary terminology, but in actual practice fulfils 
no other than a kind of institutional opposition.” 

(TOORN, 2016) 15

Jan Van Toorn defende assim a posição do designer gráfico enquanto 
investigador, editor, revisor e analista capaz de transformar a sua consciência e 
as suas posições em discursos gráficos que vão muito para além do seu aspecto 
estético. Portanto é aqui defendida a perspectiva de um designer com voz, de 
um designer que por outras palavras se assuma enquanto autor e que por isso 
irá à partida estar a ser sempre político (no sentido em que estará a ser activo), 
a tomar partidos e a ter em conta as suas próprias posições e os seus discursos. 
Esta realidade, como já tinha referido Van Toorn, vai sempre criar “tensões” 
nos estudantes de design gráfico pois este terá que “aprender a fazer escolha 
e a agir em conformidade com essas escolhas não tentando evitar as tensões 
entre a sua liberdade individual, o discurso disciplinar e o interesse público”. 

No entanto, para se ser político não se tem necessariamente que assumir 
o papel de designer enquanto autor16. Aliás, e esse mesmo papel é muitas 
vezes encarado por colectivos, duos ou estúdios inteiros e a sua eficácia 
prática no que diz respeito à voz mantêm-se. O designer não precisa sequer 
de se rever como autor para poder defender dentro do seu trabalho uma 
consciencialização prática, discursiva e política. Parece-me contudo que a 
questão do critical graphic design enquanto prática será motivo de maiores 
e longas discussões no futuro mas, no entanto,  não se assumirá que um 
trabalho em design “se tornará imediatamente crítico apenas pelas intenções 
do designer”15. É necessário que os seus propósitos, as suas implicações, a 
investigação e os seus efeitos sejam discutidos públicamente. 
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14    Barthes, R. [1990] 
A Retórica da Imagem. 
In O óbvio e o obtuso: 
ensaios sobre fotografia, 
cinema, teatro e 
músicas. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira.

15    Toorn, J. V. [2016]. 
Operationalising the 
Means: Communication 
Design as Critical 
Practice. In, Laranjo, 
F. (Ed.). Modes of 
Criticism 2: Design and 
Democracy (pp.39-46). 
Porto: Autor.

16    Michel Foucault, 
um dos filósofos a 
pensar e teorizar sobre 
a questão da autoria 
defendia que esta " 
constitui o momento 
forte da individualização 
na história das ideias, 
do conhecimento, na 
história da filosofia e 
também na das ciências" 
. Por outras palavras, 
o autor parece cruzar 
a noção de autor 
com a necessidade 
de existência de um 
indivíduo capaz de 
ser responsabilizado 
por transgressões no 
discurso ou nas ideias. 
Acaba ao mesmo tempo 
por estar ligado a um 
certo ego e à exaltação 
de indivídualismos . 
" Na nossa cultura, o 
discurso não era, na sua 
origem, um produto, 
uma coisa, um bem; 
era essencialmente um 
acto – acto colocado 
no campo bipolar do 
sagrado e do profano, 
do lícito e do ilícito, do 
religioso e do blasfemo". 
In Foucault, Michel. O 
que é um autor?. Lisboa: 
Passagens, 2002.
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“If the strength of a discipline can be measured (at least in part) by the quality 
of the criticism that it attracts, then the field of graphic design is arguably in a 
weakened state.”  (BUSH, 2011) 17

Assistimos ainda nos dias de hoje a um período de explosão em relação à crítica 
no design que teve a sua origem no início dos anos 2000 com o aparecimento 
dos primeiros blogues dedicados quase exclusivamente à escrita sobre design 
gráfico. Como já havia sido dito anteriormente, o aparecimento da nova crítica 
como a curadoria e o comissariado dentro dos contextos expositivos, ou os 
primeiros cursos e pós-graduações em crítica do design, contribuíram em 
muito para esta realidade. Desde esta altura que a vertente crítica no design 
deixou de ter um discurso uno e regular para passar a uma condição quase 
multifacetada, corrente. 

“Criticism was both massively produced and massively ignored.” (ELKINS, 
2003 ) afirma Elkins quando se refere ao período contemporâneo da crítica. 
No enlace do autor, a crítica deixou de adquirir nos dias de hoje um sentido 
centralizado e coerente que lhe assegurasse legitimação, como acontecia por 
exemplo até aproximadamente o final do séc. XX. O panorama contemporâneo 
assenta assim muito mais numa multiplicidade de discursos, vozes e formatos 
que, apesar de nunca deixarem de estar intrinsecamente ligados ao seu 
passado, carecem agora de uma procura por abordagens e práticas também 
elas distintas e adaptadas ao panorama actual. 

Isto também se relaciona com a mudança nas perspectivas laborais do designer. 
Se há uns anos o trabalho do designer surgia normalmente por encomenda de 
uma outra entidade (na maior parte das vezes ligada à cultura, ao estado ou aos 
mercados), uns anos mais tarde, com a digitalização do mundo essa realidade 
começou gradualmente a alterar-se. Em Portugal, sobretudo durante o final 
da década de 80 e início da década de 90, podia dizer-se que o trabalho do 
designer dependia quase exclusivamente de um cliente ou de uma entidade 
empresarial ou não. Durante esta altura, assistiu-se a um fenómeno em larga 
escala de privatização de empresas que até então haviam sido nacionalizadas 
após o 25 de Abril. E, se até aqui, tinham existido sempre bons clientes ligados 
à indústria, entidades culturais ligadas ao estado acabavam agora por se 
tornar nelas próprias em empresas e sub marcas, com vontade em ter os seus 
próprios logotipos e o seu design gráfico. Devido à dimensão destas entidades, 
estas acabariam por se tornar no cliente mais desejado dos designers por 
assegurarem uma certa continuidade de trabalho e por garantirem visibilidade 
ou até um certo estatuto. 

Com o desenrolar da década de 90 tornou-se cada vez mais frequente o uso 
do computador pessoal e das ligações à internet. A partir dessa altura, e em 
vez de terem que recorrer a um ambiente profissional como um estúdio ou 
gabinete, tornou-se comum designers poderem realizar trabalho a partir do 
seu próprio macintosh. Esta dinâmica veio abalar significativamente a forma 
como os designers operavam até então. Tornou sobretudo possível que 
qualquer designer na posse de um computador pessoal se pudesse transformar 
a si mesmo num estúdio, num atelier de design, num empreendedor, tendo 

17    Bush, A. [2016]. 
Double Vision: Graphic 
Design Criticism and the 
Question of Authority. In 
Laranjo, F. (Ed.) Modes 
of Criticism 2: Critique of 
Method. Porto: Ed.
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18    Não se conseguiu 
aferir com exactidão 
a data da sua criação 
e por isso foi tida em 
consideração a data 
do primeiro post feito 
no endereço https://
pedromarquesdg.
wordpress.com/ no dia 
28 de Julho de 2007 
intitulado Resgate do 
Fogo.

19    Anne Bush é 
designer gráfica e 
investigadora do 
património histórico 
do design. A sua 
investigação examina 
os desenvolvimentos 
históricos dos guias 
de viagem modernos 
durante a primeira era 
da informação. Para 
além disso dá aulas na 
Universidade do Havaí 
(EUA) (informação 
retirada do website 
modesofcriticism.org).

agora hipóteses de fazer concorrência a gabinetes e equipas de designers 
mesmo quando estas já tinham um consagrado corpo de trabalho na área. 
Esta “transformação” fez também com que muitas instituições e empresas 
descobrissem que passava a ser mais rentável ter algum designer a tempo 
inteiro dentro da própria instituição a desenvolver trabalho gráfico do que ter 
que contratar algum estúdio para o fazer. Para além de ser menos dispendioso, 
garantia-se assim também uma total disponibilidade do designer para com a 
instituição. Muitos designers, deixavam assim de ter clientes e passaram a ter 
patrões, abrindo espaço para novas práticas onde não se apresentavam apenas 
soluções gráficas para determinados problemas mas onde se tornava possível 
construir e desenvolver trabalho com um cariz mais autoral e identitário. 

No virar do milénio, blogues como o Design Observer ( iniciado em 2003 por 
Rick Poynor, Michael Bierut, Jessica Helfand e William Drenttel), o Speak Up 
(fundado em 2002 por Armin Vit), o suplemento online da revista Icon (revista 
criada em 2003 por Marcus Fairs) e  um pouco mais tarde o aparecimento em 
Portugal de blogues como o Ressabiator (fundado em 2004 por Mário Moura), 
o Reactor (fundado em 2006 por José Bartolo), o Montag ( fundado em 2007 (?)18 
por Pedro Piedade Marques) e mais recentemente a versão digital de Modes 
of Criticism de Francisco Laranjo, fizeram entrar em vigor — mais que nunca 
— uma profusão de vozes dentro do contexto da escrita no e sobre o design.

Foram portanto, muito graças a esses novos formatos de propagação (como 
os blogues, sites, comissariados, curadorias,…), que assistimos à proliferação 
de um infindável número de vozes que tornaram a crítica do design numa 
prática comum e genérica ao alcance de qualquer um. A própria crítica deixou 
de seguir uma certa nuance ou “mood” e extravazou-se para outras áreas, 
deixando-se contaminar por questões como a economia, a precariedade, 
a política ou a ética. 

Anne Bush19, no texto intitulado Double Vision: Graphic Design Criticism 
and the Question of Authority inserido na publicação Modes of Criticism 2 
argumenta que actualmente a crítica no design parece, para muitos, ter perdido  
a “sua urgência e o seu propósito inicial” 18. No texto, Bush sintetiza algumas 
noções que estão por detrás desta ideia: que isto se deve sobretudo por causa 
da crescente descredibilização da entidade do crítico e da sua má remuneração,  
da diminuição da chamada imprensa tradicional que era responsável por cobrir 
todo o espectro da disciplina, da mudança de condições sociais, culturais 
e políticas bem como a carência de um discurso crítico rigoroso. Estas ideias 
parecem sugerir um declínio e uma crise de identidade na crítica dentro 
do campo do design, que por sua vez tenta anunciar uma certa retração 
dentro da disciplina. 

No entanto, estas noções mostram acima de qualquer outra coisa, uma 
pretensão em delimitar fronteiras e circunscrever novamente o discurso 
público a um determinado nicho. É uma questão que se prende sobretudo com 
a noção de autoridade, onde se pretende com isso voltar a antigas práticas e 
conformismos. Exteriormente ao design e num contexto muito mais amplo, 
a própria sociedade foi-se construindo por meio de relações directas com a 
autoridade. As duas partilham uma relação de inter-dependência que de uma 
forma ou de outra acaba por ser aceite por todos nós. De certa forma é isto 
que acaba por acontecer subconscientemente quando vemos hoje cada vez 
mais cursos especializados única e exclusivamente em crítica, ou quando 
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vemos sempre os mesmo intervenientes serem referenciados. Estes factores 
acabam por excluír ou silenciar, através desta espécie de processo de seriação, 
um infindável número de vozes que de forma mais ou menos significativa 
produzem de igual modo conteúdo crítico com regularidade, ditando quem 
o pode fazer e de que forma. Entregar a legitimidade crítica de quem escreve 
ou de quem se pronuncia a um reduzido número de figuras de autoridade 
é descartar uma consciência cívica que deveria ser transversal a um cada 
vez maior conjunto de intervenientes. Muitas vezes em relação à questão 
de autoridade, o sociólogo Roland Barthes (1915-1980, Cherbourg) é citado 
pelo trabalho desenvolvido com a noção da “morte do autor”20. Nesta morte 
anunciada Barthes afirmava que o autor não era mais que um produto resultante 
de outros autores, outros textos e por isso o mesmo não deveria ser visto como 
aquele que controla o significado de um determinado trabalho, colocando 
as fronteiras do mesmo passíveis de serem interpretadas e exploradas por 
receptores/leitores activos. Através do modelo sugerido por Barthes defende-se 
uma postura de abertura social e abertura política que vai de encontro aos novos 
modelos equalitários de discurso dentro da crítica.

Este fervilhar de novos campos de actuação na crítica do design e uma abertura 
cada vez maior em relação ao seu número de intervenientes, revelam na 
verdade um estágio de desenvolvimento e maturação da disciplina no campo 
da investigação. Ainda assim, é lógico esperar-se que as fundações internas 
que sustentam a crítica do design deixem de ser sólidas ou que partilhem um 
discurso comum. O actual panorama cultural, político e social deixam à vista 
um território em constante mutação que se vai articulando de dia para dia. 
É tendo em conta este território que Anne Bush levanta uma questão:

”Is it possible, or desirable, to establish common critical foundations or 
a shared critical vocabulary given the fissures in the discipline today? 
And, if not, how does critical debate proceed without dissolving into 
nebulous relativism?” 

(BUSH, 2016) 21

O ideal seria esperar talvez que a crítica se mantivesse sempre livre no que toca 
à natureza do seu discurso. Como aqui foi visto, com a Internet e a abertura do 
discurso crítico a uma multiplicidade de novos meios, essa liberdade passou a 
existir e veio acentuar ainda mais a existência de novos tons dentro da crítica 
do design. Contudo, esta mesma liberdade acabou também conduzir o próprio 
discurso a um certo abstraccionismo que acabou por tornar a crítica em algo 
banal e quotidiano. 

Rick Poynor, no texto intitulado The Death of The Critic (2006), redigido 
e publicado no blogue da Icon afirmou:  “People are much less prepared now 
to regard critics as sources of authoritative opinion. (…) It’s often said that 
everyone is a critic today and the Internet, with its challenge to all forms 
of printed authority, has taken this democracy of opinion to a new level.”
Esta pluralidade de que Rick Poynor fala, é no entanto aquilo que acaba por 
conferir e traduzir riqueza à disciplina do design uma vez que esta deixa de 
se encerrar em si mesma para passar a ser parte integrante de uma discussão 
global e liberal. A crítica é construída segundo um contexto e esse contexto é 
definido por quem decide trazer a crítica à discussão. Desta forma, seria injusto 
impor uma restrição de autoridade ou circunscrever dentro do território da 
crítica, quem é ou quem não é legítimo em participar numa discussão que se 

20    No texto A morte 
do Autor (1977), inserido 
no livro Image, Music, 
Text , Roland Barthes 
defende que toda a 
escrita é construída sob 
outros textos, sob outras 
normas e contextos 
que por sua vez se 
tornam fundamentais 
para a percepção dessa 
mesma escrita. Este 
defende portanto que 
todos os autores se 
constroem a partir de 
influência de outros 
autores e que estes não 
são responsáveis pelo 
controle de significado 
de um texto. Barthes 
defende antes a ideia 
de “leitor activo”, 
capaz de ser o próprio 
responsável pelo rumo 
interpretativo de uma 
determinada obra 
acrescentando-lhe 
valor e possibilidades 
discursivas. Barthes 
ficou ainda célebre pela 
frase “a morte do autor é 
o nascimento do leitor”.

Barthes, R. [1977]. The 
Death of the Author. In 
Roland B. & Stephen H. 
(Ed.), Image, Music, Text 
(pp. 142-149). Londres: 
Fontana Press. 

21    Bush, A. [2016]. 
Double Vision: Graphic 
Design Criticism and the 
Question of Authority. In, 
Laranjo, F. (Ed.). Modes 
of Criticism 2: Critique of 
Method. Porto: Autor.
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quer pública. Idealmente, toda a opinião bem como o seu suporte, são legítimos 
e devem ser trazidos a discussão pública, argumentando-os e tentando 
posicioná-los dentro do contexto da discussão. Aquilo que não se deve fazer 
é assumir que essa diversidade ou esse pluralismo ditam por si só a legitimidade 
da crítica ou a falta dela. O seu conteúdo, a sua argumentação e o seu contexto 
é que devem servir enquanto meio atuante para a sua aceitação e para 
a sua respeitabilidade. 

Grande parte daquilo que foi e é escrito actualmente acerca do design e da 
crítica em design é de carácter relativamente curto e raramente se assemelha a 
uma escrita académica especializada. Mas não é isso que dita necessariamente 
uma carência de profundidade ou relevância. Por outro lado, também grande 
parte da história da crítica do design e daquilo que foi escrito, dedicou-se 
única e exclusivamente a constatar a inexistência de crítica ou a carência dela. 
Afirmar-se que a crítica é inexistente, pode ser a ponte para a constatação 
de que existem de facto inúmeras vozes que apontam para vários tons e para 
a abolição de um único sistema ou método crítico. É no fundo uma forma 
de descredibilizar a crítica enquanto modelo especializado e reconhecer a 
carência de outras interpretações dentro da discussão pública. Assim, nos dias 
de hoje, a crítica aponta cada vez mais para uma noção democrática onde o 
debate acaba por estar cada vez mais aberto a um espectro social visivelmente 
mais alargado. Dentro do contexto do design, esta estabelece assim um relação 
directa entre o próprio design e o seu pilar mais fundamental: a sociedade. 
Actualmente, parece não haver qualquer tipo de resistência pública aos 
projectos apresentados pelos designers e de forma mais ou menos generalizada 
tudo parece pouco controverso ou provocativo devido a essa fácil aceitação 
por parte do público. Se há umas décadas os projectos gráficos precisavam 
de um suporte crítico que o validasse, nos dias de hoje, a crítica parece ter-se 
tornado quase acessória e pouco necessária. Não no sentido de se ter tornado 
descartável mas antes no sentido de ser pouco necessária enquanto forma 
de validar seja o que for. A própria crítica e os projectos que se inserem dentro 
dela correm actualmente o mesmo risco: tornarem-se eles próprios irrelevantes 
e ineficazes enquanto objectos de discurso e substância.

“(…) it’s time to publicly discuss the means, effects and especially the quality 
of the critical design projects, not just to celebrate and retweet them. If that 
doesn’t happen, critical graphic design runs the risk of not being as substantial 
and meaningful as it could be. Or worse, it will become irrelevant to society. 
For a discipline that aims to contribute to public debate — let alone social 
and political change — that would be a disastrously wasted opportunity.”  

(LARANJO, 2014) 22

22    Laranjo, F. [2014, 
Abril 16]. Critical Graphic 
Design: Critical of 
What?. Consultado 
em Outubro, 2017 em: 
https://designobserver.
com/feature/criti-
cal-graphic-design-criti-
cal-of-what/38416.
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A própria história do design acaba por se tornar ela mesma na história da 
crítica do design. Retirando o pendor historicista que implica à partida 
a visão de alguém sobre algo já passado, factos e acontecimentos vão por 
si só desenrolando-se ao longo do tempo. Por outras palavras, não lhe são 
necessárias intenções para que estas existam ou se desenvolvam. É apenas 
necessário um factor tempo, um factor espaço e uma acção. Só portanto 
quando, de um período posterior e de um outro contexto, se escreve acerca 
deles, quando se é crítico e se estudam os seus efeitos e implicações é que essa 
mesma acção começa a ser interpretada a um nível histórico. Por estas mesmas 
razões, também não podemos considerar a história do design ou a história 
da crítica como sendo algo neutro, de tom uno e consensual. Roland Barthes, 
tendo dedicado parte da sua obra à problemática da neutralidade, estabelece 
com ela relações estreitas com a ideia de conflito e a forma como este é 
inerente à humanidade — sobretudo de forma mais visível no mundo ocidental. 
Barthes refere que “toda a nossa história, bem como toda a narrativa histórica, 
é sempre uma história de guerra e política” onde a “concebemos unicamente 
como uma diacronia de lutas, de dominância”24. A própria generalidade da 
história também não se constrói de forma espontânea. Esta surge sob o alçado 
ou o ponto de vista de alguém que, por sua vez, ou parte de observações e 
influências directas ou, por outro lado, constrói discursos baseado nas obras, 
observações e registos de alguém exterior à sua consciência. Cai-se assim 
inevitávelmente na impotência de se construírem discursos completamente 
abrangentes, verdadeiros e transversais, reduzindo-os à sua forma mais 
concreta: perspectivas. Na grande maioria das vezes, a narrativa histórica 
parte assim de um qualquer ponto, tendo em conta a ênfase ou o tom que 
se lhe desejar atribuir. 

São várias as metodologias correntes usadas na investigação do património 
histórico do design gráfico e da crítica. Desde o contexto social e económico, 
aos seus aspectos formais, visuais e estéticos, à sua equiparação com os 
desenvolvimentos intelectuais e tecnológicos das diferentes épocas retratadas.

A norma sistemática de escrita acerca da história do design gráfico e da 
sua crítica, tem-se prendido geralmente na escolha de um certo número 
de intervenientes, enquadrando posteriormente os mesmos dentro de um 
determinado movimento, de uma determinada escola e uma determinada era. 
Bridget Wilkins no texto Why is Design History so obsessed by appearance? 
(1992) foca-se precisamente no facto de a história do design gráfico alimentar 
apenas dois modelos distintos: a aproximação histórica através de uma 
perspectiva “heróica” (onde se “indiviualiza o designer não como agente 
comunicador mas sim como personalidade”) ou uma aproximação “estílistica 
e temática” (que circunscrevem discursos através de “filtros como por exemplo 
identidades corporativas, ou a New Wave”). Torna-se sobretudo numa história 
de influências na qual os narradores se limitam a escolher entre falar acerca da 
temática X ou da obra Y. A dificuldade aqui passa por conseguir extrapolar-se 
a ideia de história do design da sua noção de cânone, facto que já havia sido 
sugerido por Martha Scotford em 1991 25.

43

“A professional without a history is like a person without 
a country: a homeless refugee.” 

(MEGGS, 1985) 23
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23    Meggs, P. B. [1985]. 
Graphic Design History: 
Discipline or Anarchy? 
In AIGA (Ed.), Journal of 
Graphic Design. vol.3, 
no.4.

24    Barthes, R. [2002] Le 
Neutre, Notes de cours 
au College de France 
1977-1978. Paris: Editions 
du Seuil.

25    Martha Scotford é 
professora Emérita de 
design gráfico e história 
do design na Univer-
sidade da Carolina do 
Norte. Em 1991 escreveu 
o texto Is there a canon 
of graphic design 
history? onde através da 
análise de casos concre-
tos explorou a ideia de 
que a história do design 
gráfico era uma história 
de cânones e repetições. 
Martha defendia que o 
cânone reduz substan-
cialmente a riqueza e 
complexidade de factos, 
autores e trabalhos a 
um número bastante 
reduzido de agentes, 
perdendo-se assim um 
diversidade gráfica e 
factual que acaba por 
caír no esquecimento.
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Dentro do contexto disciplinar do design, sendo o cânone a “materialização 
de um princípio real de onde se retiram ou inferem princípios mais específicos 
ou particulares ou um conjunto de autores ou obras que são considerados 
exemplares em determinada altura ou local” 26, podemos circunscrever toda 
a história do design nesse modelo mesmo no seu percurso mais prematuro. 

Esta relação entre o cânone e a história do design gráfico está claramente 
associada aos modelos usados pela história da arquitectura ou pela história 
da arte, onde acabam por ser exploradas apenas visões de determinados 
intervenientes estabelecidos como clássicos. Assim, a existência de um cânone 
na história do design gráfico faz com que seja à partida posta de parte uma 
série de conteúdos, autores, trabalhos, influências e conceitos que reduzem 
em muito o discurso disciplinar, tornando-o em algo mais compacto, 
condensado e genérico que aponta automaticamente para uma determinada 
direcção. Deste modo é descartada grande parte da riqueza que outros 
contributos poderiam trazer para a aferição do verdadeiro posicionamento 
histórico da disciplina. Através do método de seleção de “heróis” ficam por 
mencionar autores e corpos de trabalho anónimos que provavelmente teriam 
igual ou maior interesse para o desenvolvimento disciplinar e que por isso 
deixam escapar uma percepção de identidade cultural enquanto um todo 
e parece ficar-se reduzido apenas a uma pequena fracção de si mesma. 

As implicações que este fenómeno traz sobretudo para os estudantes é a falsa 
noção de que existem determinadas práticas que foram destacadas pela sua 
excelência em detrimento de outras e portanto estas últimas não são sequer 
merecedoras de atenção. Este fenómeno complexifica e dificulta ainda mais 
a real percepção de uma identidade profissional no contexto da disciplina e 
estreita cada vez mais o seu campo de actuação. Enquanto investigador, está-se 
consciente da inevitabilidade em escapar a este fenómeno e por isso tentou-se 
apenas evitar ao máximo restringir a contextualização histórica da disciplina 
a autores e procurou-se em vez disso, focar nos contextos sociais e nos 
paradigmas que influenciaram esses mesmos nomes de modo a salvaguardar 
pelo menos outro tipo de preocupações que conseguissem um maior alcance 
do que apenas objectos. Portanto, em vez de se circunscrever a abordagem 
histórica a uma intrepretação da figura do designer em si ou da sua produção, 
preferiu dar-se espaço para a intrepretação do designer enquanto mediador de 
novos significados sociais e políticos, quase podendo equipará-lo com a ideia 
de persona intelectual27 proposta na obra do crítico literário Edward W. Said 
(1935-2003).

Neste caso em concreto, achei relevante focar o objecto de estudo em algo mais 
abrangente, onde se deixem de lado alguns aspectos que se prendam mais com 
a forma e se procure centrar a narrativa mais num estudo de culturas de massas.

O design, enquanto profissão e enquanto disciplina tal como a conhecemos 
actualmente, é na verdade fruto de uma concepção relativamente recente e 
uma das suas maiores características é a sua capacidade de mutação. O termo 
design gráfico foi algo tardio dentro da história da própria actividade e sofreu 
mutações ao longo dos séculos, como foram sofrendo mutações os significados 
das duas palavras que o compõem. A ausência de capacidade em definir o 
termo foi desde a sua existência transversal aos seus intervenientes directos, 
ou seja, a sua definição não era nem é consensual entre os seus autores, 
críticos, historiadores e investigadores.  O ainda longo debate e dificuldade 
em definir a disciplina mesmo actualmente resulta do facto de esta surgir por 

26    Definição de cãnone 
retirada do dicionário 
online Priberam 
disponível em https://
dicionario.priberam.org//
cânone.

27   Said explorou a visão 
de intelectual enquanto 
figura de “grande 
responsabilidade social” 
e especulou sobre os 
efeitos desta mesma 
resposabilidade quando 
relacionada com 
questões económicas, 
de poder mas sobretudo 
de especialização.
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28    Aynsley, J. [1987]. 
Graphic Design (cap.7). 
In, Conway, H. (Ed.). 
Design History: A 
Student’s Handbook. 
Londres: Ed.

29   Ainda que 
este processo de 
“desapego” não se tenha 
desenrolado de forma 
sequencial e concreta, 
abordar-se-ão aqui 
uma série de marcos 
e eventos ocorridos 
sobretudo na passagem 
do séc. XIX para o séc.
XX, que no seu conjunto 
foram garantindo 
uma cada vez maior 
emancipação disciplinar 
do design.

30    Podemos destacar 
os autores Kerr Houston 
na crítica de arte e 
Philip Meggs sobretudo 
pelo seu trabalho 
no levantamento do 
património histórico 
do design. O seus 
textos revelaram-se 
de grande importância 
para a presente tese 
pois vão de encontro 
a uma perspectiva 
factual e social que não 
se encerra somente 
na construção de um 
percurso histórico 
sustentado em 
personalidades mas 
também na validação 
dessas mesmas 
personalidades por meio 
de acontecimentos e 
contextos sociais que 
lhes deram origem e 
destaque. Nesse sentido, 
a sua abordagem 
relacionava-se com 
aquilo que se pretendia 
focar durante este 
capítulo, dando maior 
enfoque a questões 
culturais que nos 
permitam perceber 
os mecanismos que 
operavam e operam 
actualmente no campo 
disciplinar do design.

meio de paradigmas do foro social, político, cultural, visual, comunicacional 
e por estar ainda dependente também das constantes mutações tecnológicas. 
Este sistema complexo de relações obriga a que a sua definição se acabe por 
encerrar comumente em significações vastas e pouco conclusivas:

“We live in a world in which we are kept informed by a mass-media. 
Newspapers, television, radio and advertising all help to keep us in touch 
with worldwide events, while at the same time they influence or form our 
attitudes. (…) Journalists, writers, illustrators or photographers supply the 
media with information, while technicians, engineers and printers specialise 
in the most effective ways of transmitting those ideas. Somewhere, very often 
at an intermediate stage, there are people who are responsible for coding 
informations and ideas, using patterns, styles and sequences that are at once 
conventional enough to be understood, but also sufficiently novel to attract 
our attention. Is it at this intermediate stage that what we call graphic 
design happens.” (JEREMY AYNSLEY, 1987) 28

A sua afirmação enquanto disciplina autónoma e a distinção da mesma em 
relação a áreas como a arquitectura ou pintura começou a dar-se apenas na 
primeira metade do séc. XIX.29 Dentro do próprio design, as várias áreas que 
o compõem — seja a tipografia, o design gráfico, o design de interiores ou o 
design industrial — necessitaram de vários anos de maturação técnica e formal 
até que se pudessem destacar e desenvolver enquanto sub-disciplinas mas 
mantendo na verdade relações intrínsecamente profundas entre si. 

É necessário que se percebam os processos de mudança e os mecanismos que, 
de uma forma ou de outra, foram dinamizando e transformando o contexto do 
design até ao que ele é actualmente. Para que se compreendam as mudanças 
e os caminhos que a disciplina tomou para chegar até onde se encontra agora, a 
simples análise visual torna-se insuficiente e não pode por si só ser interpretada 
enquanto história. 

“To understand the process of graphic design means more than simply placing 
a known designer in relation to his or her work. Once you leave the monograph 
approach behind, the sources of a history are diverse.” 

(AYNSLEY, 1987) 28

Portanto, isto mostra-nos que para se poder aferir com rigor o passado da 
disciplina e da sua crítica é necessário perceber primeiro os mecanismos 
do seu contexto e as ideias que lhe deram origem.  

Posto isto, apoiado no texto History of Art Criticism escrito por Kerr Houston e 
The History of Graphic Design30 escrito por Philip Meggs, tornou-se pertinente 
fazer um levantamento histórico e uma contextualização da própria crítica 
— quer de forma mais generalizada na arte, quer mais tarde no design —  para 
que se percebam os caminhos que nos levaram até à sua contemporaneidade. 
Esta relação intrínseca entre arte e design — aqui apresentada por via de dois 
dos textos fundamentais que serviram de recurso para este levantamento 
histórico — prende-se sobretudo pela partilha de um vocabulário, sensibilidades 
estéticas e visuais semelhantes. 
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O objectivo passará também por encarar o percurso histórico como próprio 
caso de estudo generalizado, mapeando enfoques e momentos que se insiram 
nos modelos metodológicos da dissertação. A ideia é garantir um cruzamento 
e relação entre casos de estudo historicistas e casos de estudo contemporâneos 
— neste caso o design feito na cidade do Porto. 

Através da análise destes cruzamentos pretende-se sobretudo aferir a não 
neutralidade da prática em design, tanto numa fase mais embrionária e de 
formação da disciplina, como numa fase posteriormente mais avançada e 
establecida. Quem opera o design e com que intenções o faz? Em que formatos 
e em que contextos nasceu e foi produzida a crítica em design? A vontade em 
gerar estes cruzamentos passa também por querer desenvolver algumas destas 
questões, argumentando-se a partir delas que a prática em design é alvo de um 
foco de interesse que vai muito para além de quem o pratica e que ao longo do 
tempo este acabou por ser também discutido por públicos fora do seu núcleo. 
Espera-se assim complementar estas visões históricas com um sentido ético 
e político inerente aos seus contextos e às suas práticas, para que se garanta 
uma investigação e discussão mais completa em torno da produção crítica 
na história do design.
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ANTECEDENTES

Em jeito de generalização, desde a era paleolítica que se procuram “modos de 
materializar ideias e conceitos em algo palpável, armazenar conhecimento de 
uma forma gráfica e de trazer ordem e clareza à informação.”31 . Desde o início 
da comunicação humana e à medida que, durante a história da humanidade, se 
foram desenvolvendo e complexificando linguagens e escritas, as civilizações 
foram criando no seu sentido oposto cada vez mais uma simplificação pictórica 
dessas mesmas linguagens. O desenho de letras e algarismos, começou a 
tornar-se cada vez mais sintético e racional, mais capaz de se distinguir com 
clareza entre si e cada vez mais identitário, tendo por sua vez dado origem ao 
aparecimento dos primeiros alfabetos.  Também a crítica, enquanto prática 
tem origens mais ou menos estabelecidas aquando do aparecimento das 
próprias civilizações, da escrita e dos alfabetos. Segundo Kerr Huston, existem 
uma série de “documentos históricos que comprovam factualmente debates 
eruditos e discussões ancestrais”32 em torno de arte que se materializava sob as 
formas mais diversas como arquitectura, escultura ou pintura. Tais factos, não 
marcaram por si só um início concreto da crítica de arte e por isso se aponta 
comummente, em vários textos, para os Salões Franceses do séc. XVIII33 como 
o ponto de partida mais nítido da propagação e difusão da prática crítica, Salões 
esses dos quais se irá falar mais à frente. 

De forma breve, passando pelo aparecimento da própria escrita, pela influência 
egípcia, pelos caracteres asiáticos, pela transição dos rolos de papel para o 
codex e pelo aparecimento das primeiras fontes geométricas com os gregos 
e o império romano, a história do design gráfico começou a adquirir contornos 
mais significativos com a chegada da idade média. Aqui, surgiram as primeiras 
actividades oficiais ligadas a um sector “mais gráfico”34, onde começaram a ser 
desenvolvidas novas formas de encadernação, de impressão e multiplicação 
de artefactos escritos ou ornamentais. Foi também aqui, com o aparecimento 
das iluminuras e capitulares — deixando a descoberto novos campos da 
semiótica e da retórica, nos quais se explorou esteticamente e de forma 
cuidada o significado das palavras. Através do trabalho dos escribas, nesta 
época assistimos a uma normalização gráfica em relação ao layout de páginas 
dos livros e à própria forma da escrita. Em relação ao livro enquanto veículo 
de conteúdos, também a ilustração ocupava cada vez mais uma posição de 
destaque, sendo usada sobretudo em livros religiosos e científicos como 
forma de complementar aquilo que era comunicado através de texto. 

Avançando na história para o que podemos chamar de período renascentista, 
podemos sinalizar definitivamente aqui os primeiros passos na construção 
daquilo que são as bases para a concretização do design enquanto disciplina. 
Os métodos de impressão adquiriram durante este período um novo estágio 
de importantes evoluções, sobretudo com a introdução da xilogravura, 
a impressão com tipos de madeira e mais tarde com a introdução de tipos 
móveis metálicos. A este último avanço é atribuído o trabalho levado a cabo por 
Johann Gutenberg (c.1387-1468)35. Os tipos metálicos eram construídos a partir 
de formas quadrangulares e tinham todos a mesma altura, para que depois 
de serem colocados em contacto com a tinta, pudessem distribuir a mesma 
de forma uniforme quando em contacto com o papel. 

31    Meggs, P. B. [1992]. 
A History of Graphic De-
sign (2º ed.). Nova Iorque: 
Van Nostrand Reinhold. 

32    Houston, K. [2013]. A 
History of Art Criticism. In 
Kerr Houston, An Intro-
duction to Art Criticism: 
Histories, Strategies, 
Voices. (pp. 23 — 81). 
Maryland: Pearson.

33    O termo “Salão” tem 
origem no nome Salon 
Carré, local no palácio 
do Louvre onde se deu 
a primeira exposição 
pública anual organizada 
pela Academia Real de 
Pintura e Escultura (1737).  
Fundada em 1648, esta 
era a mais importante 
organização artística da 
época em França e as 
suas exposições con-
situíram um dos passos 
mais importantes para a 
propagação e divul-
gação de práticas artícas 
dentro de um discurso 
público.

34    Aqui, a expressão 
“mais gráfico” suben-
tende uma aproximação 
áquilo que são as 
convenções gráficas 
actuais bem como 
aos seus processos. 
Questões relacionadas 
com impressão e repro-
dução de artefactos e 
informações, o desenho, 
encadernações e toda 
a morfologia associada 
à produção de livros, 
folhetos ou cartazes.

35     ferreiro e impressor 
Alemão, foi o precursor 
e a figura a quem se 
atribui a invenção deste 
sistema de impressão. 
Gutenberg desenvolveu 
e aperfeiçoou durante 
anos um molde para 
tipos que fosse capaz 
de suportar e criar com-
posições entre os car-
acteres e que ao mesmo 
tempo fosse resistente o 
suficiente para aguentar 
múltiplas impressões.
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Este avanço tecnológico tornou-se inteiramente revolucionário no sentido 
em que podiam ser agora replicadas enormes quantidades de texto quantas 
vezes fossem necessárias, de forma mais rápida, mecanizada e económica36. 
Consequentemente levou a que os livros bem como a informação contida 
neles, pudessem chegar agora a um muito maior número de pessoas, também 
em grande parte devido ao seu crescimento em número e à sua enorme 
redução em custo. Para que isto se tornasse possível foram necessários avanços 
tecnológicos na produção e qualidade, quer das tintas, quer do papel que era 
usado nas impressões — melhoria esta que foi sobretudo possibilitada por 
influência de técnicas de impressão já usadas pela cultura Oriental. 

É de salientar aqui que o contributo da cultura Oriental para a demarcação de 
uma contextualização histórica dentro do design gráfico surge quase sempre 
num plano bastante secundário ou nulo e que por isso se torna difícil também 
explorar dentro da investigação outros eventuais desenvolvimentos relevantes. 
Exeptuando alguns casos, onde na maior parte das vezes se menciona e 
relaciona a produção de padrões e estilos ornamentais de influência oriental 
com a ocidental (caso do Tha Bases of Design de Walter Crane) , ou onde 
se aborda a influência da cultura árabe e nipónica na produção de papel e no 
desenvolvimento dos primeiros processos de impressão muitos séculos antes 
do Renascimento ( como é o caso de A History of Graphic Design de Philip 
Meggs), a história da crítica bem como a própria história do design deixam 
o foco, na grande maioria das vezes, apontado para o contexto do Ocidente37. 

Portanto, circunscrevendo em particular o plano Ocidental no contexto do 
desenvolvimento dos sistemas de impressão, aqui vieram a ser desenvolvidos, 
durante e no final da época Renascentista, outros processos de impressão cada 
vez mais exactos e acessíveis que em muito contribuíram para um significativo 
desenvolvimento tipográfico quer num aspecto prático, quer num primeiro 
estágio da sua emancipação teórica. 

Interpretando estas transformações nos processos de impressão e na tipografia 
já enquanto caso de estudo concreto, surge aqui a oportunidade de as 
inscrever no modelo metodológico da própria investigação. Foram aqui dadas 
as primeiras reflexões escritas sobre eventuais discursos tipográficos que 
primeiramente foram surgindo com o intuito de se escrever enquanto forma 
de asseguram a transmição de conhecimentos em processos práticos. 

O historiador gráfico Robin Kinkross aponta o livro de Joseph Moxon (1627-
1691), Mechanick exercises: or the doctrine of handy-works applied to the 
art of printing (1683), como a primeira altura onde nos podemos aperceber de 
uma separação distinta entre “métodos de impressão e tipografia”38.  No texto, 
Moxon tentou definir pela primeira vez a figura do tipógrafo:

“By a typographer, I do not mean a printer, as he is vulgarly accounted, any 
more than Dr Dee means a carpenter or mason to be an architect: but by 
a typographer, I mean such a one, who by his own judgement, from solid 
reasoning within himself, can either perform, or direct others to perform from 
the beginning to the end, all the handy-works and physical operations relating 
to typographie.”

(MOXON, 1683 citado por KINKROSS) 38

36     O primeiro livro 
impresso por Gutenberg 
acabaria por ser a 
famosa Bíblia de 42 
linhas com recurso a 
caracteres blackletter, 
motivados sobretudo 
pela facilidade do corte 
na sua construção 
(formas rectas e 
geométricas), pelo seu 
aspecto compacto e 
por se assemelharem à 
caligrafia da época. 

37     Edward Said 
explorou também 
nos seus textos do 
Orientalismo esta 
prevalência em 
destacar o Ocidente 
em deterimento do 
Oriente. Sendo ele 
próprio Palestino, o autor 
dedicou parte da sua 
obra a expor a distorcida 
visão Ocidental sobre o 
mundo Oriental, criando  
uma clara intenção 
de diferenciação que 
benificiava interesses 
pós-coloniais.

38     Kinkross, R. [2004]. 
Modern Typography: An 
Essay in Critical History 
(2º ed.). Nova Iorque: 
Princeton Architectural 
Press.
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Embora o livro fosse maioritariamente composto por aspectos tecnico-
práticos directamente ligados à produção tipográfica, esta nova imagem do 
tipógrafo trazida pelo autor abriu as portas para o primeiro tratamento teórico 
desenvolvido de forma consciente dentro da disciplina. Para além disso, o livro 
compilava também um tratamento histórico da evolução dos processos de 
impressão e por isso garantiu também pela primeira vez aos tipógrafos aferir 
conhecimentos sobre o passado da actividade. 

Até aqui, os processos de impressão e tipografia operavam em conjunto 
e dependiam quase exclusivamente de processos práticos ou mão de obra. 
Eram actividades fechadas em si mesmas que se iam desenvolvendo quase 
em segredo — uma boa justificação para isto seriam as questões relacionadas 
com a protecção do saber, do lucro e das “vantages comerciais”  que isso traria 
e que naturalmente os tipógrafos queriam preservar para si. Com a edição 
de Mechanick exercises, os processos de impressão começam aos poucos 
a estabelecer articulações discursivas entre a produção propriamente dita e 
o seu planeamento e instrução. Ou seja, a escrita sobre tipografia surgiu aqui 
como elemento unificador, como um processo de reflexão sobre levantamentos 
históricos e discursivos dentro da actividade e que por sua vez motivaram 
a procura por novas abordagens, novas ideias e posições.

Kinkross, apoiando-se no texto Typography ancient and modern de Anthony 
Froshaug (1920-1984) defende ainda que os primeiros modelos modernos da 
tipografia fundaram-se no momento em que Gutenberg fez surgir os tipos 
móveis metálicos, por volta de 1440. A partir deste fenómeno, os processos 
de impressão tornaram-se numa matriz fundamental para a proliferação 
e desenvolvimento do mundo moderno na medida em que potenciaram 
diferentes fontes de difusão de conhecimento, “ permitindo a transição entre 
atitudes medievais para novas atitudes modernas” com características agora 
mais orientadas para “grandes tiragens, standardizações, especializações 
e divisões laborais”38.

A partir desta emancipação dá-se o aparecimento dos primeiros designers de 
livros e os primeioas desenhadores de tipos profissionais que por si só revelam 
um especialização e autonomias cada vez maiores. Surgem nomes como Louis 
René Luce (c.1695-1774), William Caslon (1692-1766), Philippe Grandjean 
(1666-1714) ou John Baskerville (1707-1775) que se tornariam responsáveis 
pela criação de algumas das fontes mais icónicas e transversais do mundo 
moderno. Aquando deste período e a par com a proliferação cada vez mais 
alargada dos meios de comunicação, surgem também as primeiras articulações 
destes discursos com um sentido crítico no seu sentido mais consciente e que 
demonstram o importante contributo que a  tipografia deu para a construção 
das primeiras reflexões sobre a prática em design.
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LEGADO DA CRÍTICA

Distanciando-nos agora um pouco das primeiras práticas discursivas em design 
com o aparecimento da tipografia, de que forma é que estas contribuíram para 
um enriquecimento crítico? Como é que através destes discursos podemos 
definir ou circunscrever o que representa a crítica em design? Actualmente, 
o termo “crítica” ou a sua definição por si só sugerem uma interpretação ambígua 
que nos pode induzir a um infindável número de áreas e campos. Crítica 
na arte ou crítica no design podem incluir dentro do seu próprio território 
um espectro que engloba simultaneamente uma análise e juízos de valor 
sobre um determinado objecto de arte ou de design, mas que não se encerra 
necessariamente nisso. A crítica é também o indício de um certo discurso 
público que está muitas vezes associado à ideia de transmissão de uma opinião 
generalizada, originada pela relação cada vez mais próxima entre aquilo que é 
o público e aquilo que é a disciplina ou o objecto. Ou seja, a origem da história 
da crítica e em especial da crítica de arte e do design não é de todo consensual 
e não foi moldada de forma linear. Aqui, será estabelecido um paralelismo 
entre a história da crítica do design e a sua relação estreita com a história da 
crítica de arte, uma vez que os seus percursos se foram estabelecendo de forma 
intrínseca e indissociável.  

A contextualização histórica de ambas as disciplinas revelou-se fundamental 
para a compreensão de um conjunto de fenómenos sociais e disciplinares que 
ocorreram/ocorrem numa esfera mais contemporânea e actual. O próprio 
termo “crítica de arte” enquanto categoria concreta e auto-consciente dentro 
do campo da escrita, emergiu pela primeira vez no início do século XVIII. 
O uso do termo está associado ao pintor e escritor inglês Jonathan Richardson 
the Elder que teorizou acerca das categorias fundamentais para o sucesso e 
validação de uma pintura através de um quadro de resultados criado pelo próprio. 

Ainda assim, no seu estudo, Richardson centrou-se sobretudo em pinturas 
com décadas ou já centenas de anos, e por isso, a sua prática crítica raramente 
envolvia discussão acerca de um campo artístico contemporâneo a si. 
Nesse sentido, só com o aparecimento regular de exposições públicas de arte, 
especialmente em Paris e Londres durante meados de 1700, é que se constituiu 
um fenómeno de impacto significativo para que a crítica se modernizasse 
e se viesse a tornar numa prática recorrente.

“It is conventional to explain the origins of criticism as following the 
establishment of regular art exhibitions by the Académie in the Louvre in 
1737…Yet the various ingredients that came together to form Salon criticism 
pre-existed the instigation of annual exhibitions.” 

(WRIGLEY, The Origins of French Art Criticism, 1993) 39

Aqui, a par com o comentário de Richard Wrigley, podemos afirmar que as 
origens da crítica em design já se haviam proporcionado em obras como as 
de Maxon ou até mesmo outras anteriores a esta, como o manual de tipografia 
Underweysung der Messung (1505) de Albrecht Dürer (1471-1528) ou a obra 
Champ Fleury au quel est contenu lart & science de la deue & vraye proporttio 
des lettres (1529) de Geofroy Tory (1480-1533) por exemplo.  Acontece que 
foi necessário haver um processo de formalização e assimilação prática até 

39    Wrigley, R. [1995]. 
The Origins of French 
Art Criticism: From the 
Ancien Régime to the 
Restoration. Oxford 
University Press.
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se atingir um estado de consciência e de perpetuação de intenção no uso da 
crítica enquanto metodologia para a validação do que quer que fosse. Essa 
formalização de um espírito crítico e intenções assumiu-se de facto em pleno 
aquando do aparecimento destas exposições públicas. Conhecidas como 
Salões, estas exposições incluíam trabalhos de dezenas de artistas associados 
à Academia e decorriam durante um período de tempo até dois meses40.  
Os Salões e as exposições anuais fizeram disparar um súbito interesse público 
em arte contemporânea e muitas dessas mesmas exposições tornaram-se alvo 
de ensaios críticos. Os escritores pensavam agora, através de artigos, acerca 
daquilo que tinham visto, integrando mais tarde esses pensamentos dentro 
de uma esfera pública. Assim, através de um modelo expositivo assistiu-se 
ao desenrolar de uma prática com noções democráticas, onde a ideia de 
transmissão de uma opinião pública acabava por ser generalizada e validada. 
Estas foram as bases para que, a par com o mundo da imprensa, as exposições 
desempenhassem um papel também ele crítico, onde o próprio assunto ou 
o próprio objecto representavam já por si só uma posição e um enquadramento. 
(mais à frente desenvolverei com maior profundidade esta questão bem como 
a sua relação com aspectos curatoriais enquanto modelo crítico) .

Nesta época e dentro do contexto artístico, os primeiros e principais fóruns de 
crítica estiveram sempre intrinsecamente associados à escrita que era redigida 
pelas principais revistas e jornais especializados. Esta crítica emergente no 
início do séc. XVIII era também vista como um dos principais sinais para uma 
súbita mudança no cenário político. Com o aparecimento deste novo formato 
de exposição pública, o cidadão comum podia também agora posicionar-se 
em relação à produção artística contemporânea e rever-se dentro daquilo que 
estava a ser escrito. Por outras palavras, a crítica tornou-se um espelho público, 
onde se iam produzindo e estimulando uma série de discursos conscientes 
acerca de determinadas áreas e temáticas. 

Na tipografia, a era pós-Moxon ganharia novos contornos com a criação do 
alfabeto Romain du roi por encomenda da Academia Real do rei Luís XIV de 
França. Durante a materialização do alfabeto, composto por intrincadas grelhas  
de 64 quadrados, foi sobretudo relevante a teorização do próprio alfabeto como 
forma perpetuação racional. Esta prática viria a ser um indício do caminho que 
a tipografia viria a abraçar nas décadas e séculos posteriores, dependendo de 
construções baseadas na razão e em sistemas de grelhas modulares. Podemos 
encontrar aqui semelhanças entre a racionalização tipográfica e os ensaios 
críticos produzidos no contexto dos salões. Estas práticas, iam aos pouco 
criando um corpo discursivo que era perpetuado por meio da transformação 
de pensamentos e discursos em algo material, algo palpável. Esta tendência de 
perpetuação e exposição de discursos, servindo-se de factores políticos como 
a queda do Absolutismo Francês no ano de 1789, mostrou-se cada vez mais 
focada na escrita de forma sistemática. A partir daqui deu-se uma explosão 
em relação ao número de vozes que começavam a ecoar no campo da crítica e 
naturalmente começaram também a surgir diferentes formas de materialização 
crítica no que diz respeito às sua abordagens. Estas, para além da produção 
tipográfica e das exposições, variavam entre observações sob a forma de ensaio 
literário, dramas, monólogos, músicas satíricas ou até a caricatura. 

Até aqui, tanto em França como em Inglaterra, a crítica constituía uma 
actividade de ocupação secundária e muitos desses críticos eram escritores, 
jornalistas e — embora existissem algumas restrições éticas e profissionais 
relacionadas com isso — muitos pintores acabaram também a fazê-lo. 

40    A partir do 
ano de 1737, estas 
exposições passaram 
a estar abertas a todo o 
espectro social, tendo 
implicações directas 
na forma como estas 
eram construídas, 
experienciadas e 
debatidas pelo público.
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Só um pouco antes, por volta de 1770, é que a crítica se começou a estabelecer 
e a afirmar enquanto campo de actividade oficial e só a partir dessa altura é que 
alguns jornais em Londres começaram a redigir recensões acerca de exposições 
de uma forma mais ou menos sistemática e periódica. Por volta da década de 
1840, surgem em França os primeiros ensaios de um poeta, crítico e teórico 
de arte, Charles Baudelaire (1821-1867). A sua posição crítica e enquadramento 
em relação à prática artística tiveram profunda influência no contexto social 
da época e fizeram dele um dos teóricos de arte mais respeitados.

“Baudelaire claimed that criticism should be partial, impassioned, political 
— that is to say, formed from an exclusive point of view, but also from a 
point of view that opens up the greatest number of horizons.  For one thing, 
Baudelaire’s method of writing, in which he sought to illuminate the effects of 
artworks instead of merely describing them, won him many adherents (…)” 

(BAUDELAIRE citado por HOUSTON, 2013) 41

Apesar de não ter sido o único crítico com um importante papel activo na 
crítica Francesa, Baudelaire carregava consigo um peso significativo para a 
construção de ideais e concepções relevantes na crítica de arte contemporânea 
da época. Provavelmente por isso e a par com outros autores, a posição crítica 
de Baudelaire em relação ao desfasamentos entre a produção industrial 
e a sociedade sentida durante a metade do séc XIX acabou por se tornar 
influente e marcante na medida em que motivou de certa forma uma mudança 
no paradigma industrial, apontando para uma relação mais estreita entre 
a construção de objectos industriais e o seu contexto social.  

Esta mudança pode relacionar-se directamente com o actual período da 
crítica em design pois representam simultâneamente épocas de transição e 
reestruturação quer dentro da sua produção quer dentro da problematização 
da mesma. Se na metade do séc. XIX se procuravam abordagens que 
estabelecessem relações mais próximas entre a prática industrial e a sociedade, 
na contemporaneidade a produção crítica passa muito pela reflexão sobre 
o seu próprio papel enquanto contributo disciplinar e pela reflexão sobre 
as influências da prática em design em projectos que sejam socialmente 
comprometidos. Em ambos os períodos, faz sentido pensar que impactos 
tiveram ou têm as pressões e contextos externos à actividade de produção 
crítica? De que forma o proceso de industrialização bem como os formatos 
expositivos inerentes a si contribuiram para a coesão da prática crítica?

41    Houston, K. [2013]. 
A History of Art Criticism. 
In Kerr Houston, 
An Introduction to Art 
Criticism: Histories, 
Strategies, Voices. (pp. 
23 — 81). Maryland: 
Pearson.
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LEGADO EXPOSITIVO

Nesta segunda metade do séc XIX, França e Inglaterra presenciavam 
o desenrolar de novas exposições que representavam claras alternativas 
ao modelo expositivo clássico e mais tradicional das Academias Reais. 
Os trabalhos aproximavam-se cada vez mais de ideais modernistas e proliferava 
abundantemente a aceitação de formas puras e abstractas enquanto conteúdos 
temáticos viáveis. Por conseguinte tornava-se também visível a assimilação 
deste Formalismo42 por parte da crítica. 

A primeira das exposições, a exposição universal de Londres inaugurada 
a 1 de Maio de 1851 acaba por ser considerada o marco fundamental para 
o aparecimento do design enquanto disciplina e onde este estabelece pela 
primeira vez concordâncias e solidez suficiente para concentrar em si um 
programa político. Esta exposição, levada a cabo por iniciativa do príncipe 
Alberto, alcançou um recorde de visitas sem precedentes (sensivelmente 
seis milhões) e nasceu da vontade de serem mostrados novos produtos 
com origem nos avanços técnicos e industriais da época. O grande passo foi 
assistir-se sobretudo à abertura do comércio para um contexto internacional e 
à promoção de uma indústria mais qualificada, esta que por sua vez abria portas 
a novas relações de poder e política.

De uma forma lúdica, estas exposições serviriam também para educar e 
consciencializar produtores e industriais para novas práticas e realidades, 
onde os produtos expostos serviam quase como que um modelo pronto a ser 
estandardizado. Sob a influência de diferentes potências internacionais, os 
instrumentos/objectos eram exibidos a partir de um ponto de vista científico, 
onde se procuravam dissecar avanços e melhorias nas suas morfologias por 
comparação a modelos anteriores. 

Associado à questão industrial, o paradigma tipográfico, manifestou nesta altura 
uma visível perda de padrões e rigor, fruto de processos de industrialização e de 
uma nova fase de mecanização que obrigaram à adaptação das práticas a outros 
métodos mais abrangentes e globalizantes. Esta modernização tipográfica 
e dos seus processos de impressão encaminhou os seu profissionais para um 
especialização cada vez maior e complexa, onde processos se caracterizavam 
cada vez mais pela sua divisão laboral.

Em relação ao campo artístico, a sua difusão nesta e em feiras seguintes foi 
definitivamente notória. Aqui, sentiu-se a celebração de uma nova corrente 
e uma nova cultura, cada vez mais orientada para a noção de uma cultura de 
massas. No campo arquitectónico, os próprios espaços e cidades onde eram 
acolhidas as exposições iriam tornar-se no espelho de uma arquitectura nova 
e completamente industrializada ( em Londres o Palácio de Cristal no meio do 
Hyde Park e Paris a Torre Eiffel em 1889). Ligada às grandes exposições estava 
também implícita uma vontade de perpetuação, de marca que extravasasse 
os próprios períodos de exposição e pudesse perdurar ainda mais no tempo. 
À semelhança dos contextos expositivos actuais, esta vontade desencadeou a 
necessidade de conceber artefactos gráficos que de alguma forma estivessem 
associados à mesma e lhe pudessem conferir identidade. Esta identidade 
contribuía significativamente para que fossem estabelecidos vínculos entre 

42    de um ponto 
de vista crítico, o 
formalismo subentende 
o conceito de evocação 
de uma obra per se. Por 
outras palvras, as obras, 
as formas ou objectos 
são intrepretadas de 
forma separada do seu 
contexto cultural, social 
e histórico, vivendo por 
si mesmo e afastando 
eventuais intenções 
de criação. De uma 
perspectiva filosófica e 
metafísica, o formalismo 
admite apenas as 
formas e nega por 
sua vez a matéria 
como contributo 
para a atribuição de 
significados.
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visitantes e objectos, entre sociedade e exposição. Ainda estritamente 
dependente de relações de poder e da dinâmica industrial, daqui parte o design 
enquanto matéria que serve um sistema e que vive para o alimentar.

Durante esta época o design foi-se fixando cada vez mais enquanto disciplina 
a partir do momento em que concepções de projecto aplicadas a diferentes 
objectos se começam a tornar comuns em si mesmas. 

“O design nasce como disciplina ao longo do século XIX, quando se começa 
a aplicar uma noção comum de projecto a áreas tão díspares como a tipografia, 
a arquitectura ou a moda. Até então, projectar um livro, uma casa ou uma peça 
de roupa eram saberes distintos, isolados disciplinarmente. Encontramos aqui 
uma das pretensões de universalidade do design: unificar práticas distintas 
através da ideia de projecto.”

(MOURA, 2018:39) 43
 
Esta abordagem foi relevante na medida em que permitia agora que se 
garantissem padrões mínimos de qualidade ao longo das diferentes áreas, 
incutindo uma espécie de estandardização capaz de interferir com o contexto 
laboral de cada uma das áreas mas que no entanto lhes era exterior. Retirava 
dos trabalhadores capacidade de decisão acerca da sua própria prática. 
Acreditava-se que o design enquanto aplicação de processos comuns 
transversais às diversas áreas era forma de garantir uma melhor gestão 
laboral e um modelo mínimo de qualidade.

Assim, esta e outras exposições universais (como a de Paris em 1855, de 
assinalar o Porto em 1865, Paris em 1889 ou Chicago em 1893) para além 
de terem servido a função de mostrar a consolidação do sistema fabril bem 
como a propagação dos bens industriais, estas demonstraram ser um palco 
de convergências e ligações interdisciplinares entre questões políticas, 
económicas, científicas, pedagógicas, artísticas e sociais que dentro de um 
outro qualquer contexto raramente se cruzariam. Foram sobretudo relevantes 
na criação de pontes entre estes moldes e de alguma forma foram capazes de 
trazer-lhes uma certa unidade. De certo modo, estas exposições acabaram por 
ir educando o olhar social e contribuíram para a formação de uma identidade 
de espectadores no seu sentido mais crítico. 

A sociedade ia sendo aos poucos educada e incentivada a cruzar pensamentos 
acerca da função que as imagens iam desempenhando em prol de um 
determinado contexto quer económico, quer político. Neste caso, o contexto 
expositivo acabava por se tornar no melhor modelo para colocar tudo isto em 
prática. Este acaba por se tornar num local lúdico, onde simultaneamente 
o industrial mais qualificado acaba por se influenciar em torno do trabalho de 
outros produtores e onde os menos instruídos acabam também por tirar partido 
do vislumbre de novos conhecimentos, novas maravilhas. A exposição torna-se 
por excelência num local de abertura democrática, onde a partilha de objectos 
e ideias se desdobra ao espectro social. De um ponto de vista crítico, acabou 
por encontrar-se nas exposições um modelo viável para o exercício de 
estímulos e relações entre poder e público, política e sociedade.

43    Moura, M. [2018]. 
O Design que o Design 
não vê. Lisboa: Orfeu 
Negro.
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MODERNIDADE 
E DESIGN

No início do séc.XX o poder retórico da imagem estava em crescimento. 
Este progresso está em parte associado à igual expansão do poder económico 
e às melhorias nas condições técnicas que foram trazidas pelo processo de 
industrialização. Esta  riqueza visual  iria ser usada em grande parte para o 
aparecimento e fixação de um modelo publicitário sobretudo no panorama 
Americano, fortemente associada à ideia do consumismo moderno e à ideia de 
cidade. Esta difusão publicitária, num primeiro plano, manifestou-se sobretudo 
no campo das publicações e jornais e servia-se principalmente de arranjos 
tipográficos combinados com ilustrações em xilogravura. Por consequência, 
na viragem do século assistiu-se à proliferação de agencias de publicidade e 
comunicação que com o passar do tempo foram estabelecendo serviços cada 
vez mais arrojados como copyrights, produção, direcção de arte e uma selecção 
de medias adequada a cada cliente. 

Ainda que já se tenha cruzado aqui a ideia do envolvimento disciplinar da 
tipografia como plataforma onde se formaram as primeiras concepções de 
modernidade, no início do séc.XX caminhava-se para o início da concepção 
de modernidade como vanguarda em pleno. Esta surge depois de um período 
de importantes transformações com a era Vitoriana no Reino Unido — onde 
podemos delinear o aparecimento da fotografia (com William Henry Fox 
Talbot e em França com Joseph Nicéphore Niépce, 1826?), uma emancipação 
cada vez maior da ilustração enquanto sub-disciplina do design, e é imprtante 
referir também o aparcimento de autores como Charles Darwin (1809-1882), 
Karl Marx (1818-1883) ou Sigmund Freud (1856-1939). Também fruto de novos 
conceitos propostos pelos autores, como o naturalismo ou as novas doutrinas 
socialistas, surgiam agora outras vanguardas como a Arte Nova e as Arts & 
Crafts. Estas foram determinantes para a demarcação de posições e discursos 
em relação à fervorosa produção industrial da época. 

John Ruskin (Londres, 1819-1900), escritor, crítico e artista Inglês foi um dos 
mais notáveis percursores do movimento Arts & Crafts e concentrou nele 
alguns princípios que seriam transportados para o contexto e abordagem no 
design. Nele, Ruskin apoiava uma certa rejeição de uma economia baseada 
inteiramente nos mercados. Acreditava que o processo de industrialização, 
em comunhão com os avanços tecnológicos, tinham resultado numa divisão 
estreita entre arte e sociedade na medida em que estas jamais se influenciavam 
criticamente e activamente, entregando a tarefa do design a entidades com 
carências de um sentido estético e criativo. Assim, o autor defendia que arte 
e trabalho deveriam co-existir e estabelecer relações intrínsecas entre si, 
nunca deixando de estar dissociados em prol e serviço da sociedade.

Ao abrigo desta filosofia, William Morris (Londres, 1834-1896) fundou em 1861, 
a par com seis outros artistas, umas das primeiras firmas de artes decorativas 
chamada MORRIS, MARSHALL, FAULKNER AND COMPANY44, dedicada 
sobretudo às artes decorativas e ao desenho de mobiliário. Do ponto de vista 
da história do design, o aparecimento da firma de Morris na cidade de Londres 
foi essencial para a consolidação de modelos profissionais semelhantes e para 
a propagação de movimentos que contrariassem a ideia de produção em massa. 

44    Morris, Marshall, 
Faulkner and Co. 
(1861-1875), fundada por 
William Morris (1834-
1896), Peter Marshall 
(1830-1900), Ford Madox 
Brown (1821-1893), 
Charles Faulkner (1833-
1892), Edward Burne-
Jones (1833-1898), Philip 
Webb (1831-1915) e Dante 
Rossetti (1828-1882). 
Muitos deles tinham feito 
parte também do grupo 
Pré-Rafaelita cujas 
fundações partiam de 
uma vontade de reforma 
artística que rejeitava 
produções mecânicas 
trazidas aquando do 
movimento maneirista e 
que sucedeu a autores 
como Miguel Ângelo ou 
Rafael Sanzio.
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Morris era movido por ideologias políticas que partiam das concepções que 
haviam sido idealizadas por Ruskin e acreditava que a produção de objectos 
caminhava cada vez mais para uma espécie de modularização e que isso era 
responsável por criar barreiras entre os elementos que os compunham. Sendo 
assim, os objectos que Morris desenhava acabavam por ser uma resposta a isso, 
quebrando a separação entre módulos — no caso dos livros, entre páginas e 
entre caracteres — através de intrincados padrões e motivos que serviam de 
teia aglutinante entre elementos. Esse seria um dos grandes desafios propostos 
pelas Arts & Crafts: criar continuidade entre elementos através de padrões, 
temas vegetalistas, ilustrações e o abstracionismo. Mais tarde, a transposição 
destes conceitos para a Arte Nova foi feita de forma mais ou menos natural e 
consequente. Muitas das ideologias levadas a cabo por Ruskin e Morris foram 
transladadas para novos contextos e grafismos como os cartazes ou a ilustração 
e começaram a elevar o design e as artes gráficas para os mesmos patamares 
onde se poderia encontrar nessa altura a pintura ou a escultura. Baseados em 
modelos do passado e sobretudo em influências trazidas pelas construções 
góticas ou padrões Renascentistas, Morris e os movimentos Arts & Crafts re-
criaram moldes que podiam agora ser usados no futuro, encaminhando o design 
para um relação estreita entre forma e função, que anos mais tarde se veio 
a afirmar activamente com a criação das novas escolas de design modernista 
do início do séc XX.

Sob o alçado de Arte Nova, reflectiu-se acerca das potencialidades da 
abstracção e simplificação das formas baseadas em motivos naturalistas 
e vegetais. Linhas curvas e ornamentadas iam dando a pouco e pouco 
lugar a linhas rectilíneas e estilizadas que simultaneamente adquiriam uma 
simplificação formal e valorizavam o espaço em branco. Movimentos como 
a escola de Glasgow ou a Secessão Vienense serviram de contraponto 
a movimentos como as Arts & Crafts. Estes movimentos simbolizaram o 
romper com o excesso e foram pioneiros na busca por traduções gráficas mais 
simplistas e estilizadas quer no mobiliário, como na arquitectura, nos livros 
ou nas ilustrações. 

Ainda durante o começo do séc. XX foram ocorrendo transformações sociais 
profundas no contexto Europeu. Quer no panorama político com a introdução 
da democracia e do socialismo, quer no panorama económico e cultural com 
a chegada de novos e revolucionários avanços científicos e comunicacionais, 
a sociedade abria-se para um clima de mudança e regeneração. Aprendizagens, 
valores e concepções estabelecidas até então eram agora abaladas por 
novos formatos, movimentos e ideais que viriam a ditar os cânones para 
as décadas seguintes. 

O design gráfico vincava-se cada vez mais como disciplina auto-consciente, 
tendo um cada vez maior número de profisionais e clientes. Este estímulo de 
produção proporcionado pelo aparecimento de novos tipos de cliente trouxe 
consigo a valorização de novos objectos como o poster. Estes seriam cada vez 
mais dignos de registo e símbolo de demarcações identitárias fortes — por 
conseguinte também eles passariam a ser alvo de um certo comentário crítico, 
sendo isso por si só reflexo de novos focos de interesse disciplinar. Estes mesmos 
focos despertaram também novos pontos de atenção para o campo da produção 
tipográfica (que havia sofrido reestruturações durante a industrialização),  
interpretando-a como sendo “reflexo e testemunho de toda uma época e de um 
contexto social”45 e por isso merecedora agora de nova atenção.

45    Behrens, P. citado 
por Meggs, P. [1992]. 
A History of Graphic 
Design (2º ed.). Nova 
Iorque: Van Nostrand 
Reinhold.

Peter Behrens (1868-
1940) foi artista, 
arquitecto e designer 
com grande relevância 
na produção de um 
design renovado durante 
a viragem para o séc. XX 
na Alemanha. Para além 
do relevante trabalho 
gráfico concretizado 
dentro de um 
contexto de produção 
industrial como o 
caso da renovação de 
identidade produzida 
para a AEG (1907), 
Behrens destacou-se 
sobretudo pela sua 
vontade de reforma 
tipográfica e pela defesa 
vincada do uso de 
fontes tipográficas não 
serifadas.
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Durante este período de renovada valorização tipográfica, já se tinha assistido 
a uma teorização mais aprofundada da disciplina com a obra de François-
Ambroise Didot (1730-1804), com o estabelecer de normalizações para os 
fomatos de papel e de livros (1798) fruto da estandardização dos processos 
mecânicos ( motivados pela imprenssa de jornais e revistas) ou com o 
aparecimento dos primeiros testes de legibilidade, onde se envolviam a par 
com a tipografia outras áreas disciplinares como a ciência, a engenharia ou a 
psicologia. Estas abordagens fizeram com que a produção tipográfica a partir 
do séc. XIX se impregnasse de espíritos críticos determinantes na construção 
de projectos tipográficos que para além da sua harmonia formal podiam agora 
tornar-se cada vez mais eficazes. Neste contexto, o programa tipográfico viu 
nascer novas fontes que aspiravam aos novos valores modernos da viragem 
do século, como a Akzidenz Grotesk (1898-1906) criada pela Berthold Type 
Foundry. A busca por um carácter gráfico universal que se desprendesse de 
conotações, valores e semióticas fez com que a Berthold desenvolvesse, numa 
inédita série de variações de peso, uma fonte de base geométrica não-serifada 
capaz de gerar ritmo e clareza. O facto da Berthold ter canalizado o seu 
trabalho no sentido de testar as bareiras propostas pela disciplina, incidindo 
sobre ela com discurso crítico de transformação, fez com que a AKZIDENZ 
viesse a tornar-se numa das mais influentes fontes tipográficas da modernidade 
tendo sido responsável por influenciar designers como Paul Renner (1878-1959), 
Max Miedinger (1910-1980) e Eduard Hoffmann (1892-1980).

A fotografia, no mesmo seguimento, desempenhava cada vez mais um papel 
determinante na afirmação e concepção de objectos gráficos e contribuíu 
obviamente para a evolução de processos de impressão fotomecânicos como 
a fototipia ou a fotogravura.

É também de máxima relevância assinalar nesta altura a gradual evolução 
do poster enquanto objecto de comunicação por excelência — sobretudo 
durante o período das grandes guerras, onde serviram de principal meio 
de comunicação social e propaganda política— e que se veio a afirmar 
antes disso com o movimento Plakatstil46. 

No seu processo de validação, os posters tendiam a procurar cada vez mais 
uma simplificação pictográfica que evitasse os motivos naturalistas e uma 
carga simbólica que ditassem o caminho para uma linguagem cada vez 
mais universal e directa. As campanhas de guerra, os vários movimentos 
políticos que fervilhavam no início do século XX, o cinema e eventos sociais 
como concertos, o boom à volta da indústria e as novas marcas de consumo 
serviram de contexto ideal para que o formato de cartaz se pudesse propagar 
e desenvolver activamente como método comunicacional e, devido a isso, 
estes acabaram por ser os seus clientes mais significativos. 

As problemáticas de forma e função que vagueavam entre a nova produção 
gráfica representavam agora uma componente transversal entre artistas, 
designers gráfico, designers de produto, fotógrafos e arquitectos, havendo 
por isso um processo de contaminação e influências comuns. Entre o período 
das grandes guerras, estas influências ficaram marcadas pelo aparecimento 
de novos movimentos modernistas que tiveram origem em contextos sociais 
muitos específicos e relações de contaminação muito concretas. 

46    o movimento 
Plakatstil (estilo do cartaz 
em português) surge 
na Alemanha por volta 
do ano de 1906 através 
de Lucian Bernhard 
(1883-1972) e surge 
como contra-proposta 
dos movimentos Arts 
& Crafts e Art Noveau, 
pretendendo produzir 
maiores simplificações 
gráficas em torno da 
produção de cartazes.
O estilo podia 
caracterizar-se pelas 
suas formas cheias e 
preenchidas do lettering 
aplicadas sobre fundos 
lisos de cor.
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Os movimentos de arte modernistas que surgiram no início do século, como o 
Futurismo, o movimento Dada, o movimento De Stijl47 ou o Construtivismo48. 
apontavam cada vez mais para uma abstracção geométrica e formal que 
contemplava uma exaltação de novos valores como a velocidade e a própria 
ideia de cidades. Todos eles foram origem de grande influência e contributo 
não só na pintura e arquitectura mas bem como na prática em design e na 
tipografia revelando contributos essenciais para a solidificação cada vez mais 
concreta dos seus campo disciplinares49.

Se as vanguardas foram bastante significativas para a construção de uma 
prática em design cada vez mais afirmada, os factores sociais que lhe foram 
inerentes serviram simultâneamente para um contributo na sua teorização 
e expansão crítica. Neste contexto, que impacto acabaram por ter as grandes 
guerras do séc. XX na construção de identidades gráficas? Como operou o 
design bem como a sua crítica dentro de tais circunstâncias? Podemos afirmar 
que os estímulos gerados pelas grandes guerras contribuíram para uma 
re-definição de discursos dentro do campo disciplinar do design?

Após o final de primeira grande guerra, em 1918, a Alemanha encontrava-se 
derrotada e em profunda crise social, económica e política. A escola de Arts 
& Crafts de Weimar, que durante os anos de guerra se encontrou encerrada, 
procurou restabelecer-se sob o comando de uma nova direcção e em 
1919 destacou Walter Gropius (1883-1969) para a direcção de uma nova 
escola, a Bauhaus. 

“The Bauhaus was the logical consequence of a German concern for upgrading 
design in an industrial society that began in the opening years of the century.”

(MEGGS, 1992) 50

Meggs integra a prática da Bauhaus como consequência daquilo que seria 
o contexto industrial que caracterizava a Alemanha no início do século, 
relacionando directamente os seus discursos com um posicionamento 
metodológico fruto das suas circunstâncias sociais e económicas. Durante os 
primeiros anos da escola, em Weimar (entre 1919 e 1924), foi clara a influência do 
expressionismo e a vontade de construção de uma noção de futuro baseada na 
ligação entre artistas e artesãos. Procurou-se também desenvolver ferramentas 
de criação de um movimento gráfico mais transversal e abrangente, que fosse 
reflexo de uma sociedade orientada para a modernidade. Dentro da escola 
procurava-se não haver distinção entre aquilo que eram as artes visuais e as 
artes aplicadas, defendendo-se a posição de que não deveriam ser transmitidos 
aos alunos noções de estilo para que estes mantivessem uma prática livre de 
restrições intelectuais associadas ao seu trabalho. Já na transição para a cidade 
de Dessau, a prática da Bauhaus inclinou-se muito mais para áreas como 
o design de mobiliário, o design de produto e para a arquitectura, tudo sob 
um ponto de vista funcional e lógico. 

Ainda que a escola se tenha destacado pela prática nestas áreas, foram também 
aqui dados importantes passos na difusão de novas práticas no campo da 
tipografia. Durante esta primeira metade do século XX assistimos à criação 
da Perpetua (1932) e da Gill Sans (1930) ambas da autoria de Eric Gill, à Futura 
(1927 por Paul Renner), ou a Times New Roman ( criada em 1931 por Stanley 
Morison para uma encomenda a pedido do jornal inglês Times of London).
Proliferava cada vez em maior número o uso de fontes sem serifas e assistia-se 

47    o movimento de 
Stijl (também conhecido 
como Neoplasticismo) 
foi um dos primeiros 
movimentos artísticos 
do início do século XX 
e a sua origem estará 
relacionada com a 
demarcação de um 
determinado “Estilo” (de 
Stijl) dentro da produção 
gráfica Holandesa. O 
movimento foi fundado 
em 1917 por um grupo 
de artistas e arquitectos 
na cidade de Leiden 
e explorava questões 
relacionadas com 
o abstraccionismo, 
a simplificação e a 
universalidade. O 
grupo simplificava o 
seu trabalho apenas 
às noções essenciais 
de forma e cor, usando 
composições verticas 
ou horizontais com 
apontamentos de cores 
primárias, o branco 
ou o preto. Theo Van 
Doesburg assinala 
o movimento como 
uma clara “reacção ao 
modernismo Barroco 
criado pela escola de 
Amesterdão” (Theo Van 
Doesburg, 1917 na De Stijl 
magazine).

48    movimento artístico 
e arquitectónico Russo, 
fundado em 1913 pelo 
pintor e arquitecto 
Vladimir Tatlin (1885-
1953). O movimento 
assentava em ideais 
trazidos pela revolução 
bolchevique e procurava 
uma prática artística 
envolvida com causas 
políticas e sociais, 
onde a arte deixava de 
ser então autónoma 
e passava a estar 
envolvida na construção 
de estruturas fora de si.

49    no design, prova 
desta solidificação 
seria ainda a fundação 
da American Institute 
of Graphic Arts em 
1914, conhecida hoje 
internacionalmente pela 
sua abreviatura AIGA.
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a uma abolição sistemática de letras capitulares. Nesta prática, que já tinha 
sido iniciada por Herbert Bayer (1890- 1985)  com a Sturm Blond (ex.), 
argumentava-se que para se atingir cada vez mais simplicidade e clareza gráfica 
na tipografia não fazia sentido serem usadas duas formas gráficas distintas 
para traduzir o mesmo som. Bayer decidiu assim abolir todas as capitulares e 
centrar a sua atenção na criação de alfabetos geométricos apenas assentes em 
caracteres minúsculos. Propôs assim a criação de um alfabeto universal assente 
nestas mesmas premissas e com estes pressupostos viria a contribuír para 
a proliferação de uma abordagem de discursos típicamente modernistas 
no campo da produção tipográfica.

No contexto da escola, foram ainda desenvolvidas e trabalhadas outras 
questões como o design expositivo, onde se pretendia também estabelecer 
uma ordem e um racionalismo mais condizentes com as realidades práticas 
dos outros campos de actuação. Esta preocupação gráfica em manter uma 
coerência entre aquilo que é exposto e os próprios objectos em exposição 
foi garantida sob a forma de grelhas tridimensionais criadas especificamente 
para estes casos. Joost Schmidt (1893-1948), designer e tipógrafo que também 
leccionou na Bauhaus, foi responsável pela criação de painéis organizados 
sob um sistema de grelhas racionalmente dividido em medidas standard 
que tinham em conta escalas expositivas que partiam da própria proporção 
humana, colocando o homem no centro da racionalização do espaço. 

No ano de 1931, e após uma série de substituições no cargo da direcção da 
escola, o partido nazi tinha dominado politicamente a cidade de Dessau 
e deu início ao processo de erradicação da Bauhaus. Por trás desta acção 
estava o facto de grande parte dos professores e entidades da escola 
estarem directa ou indirectamente associadas ao construtivismo Russo e 
consequentemente a ideais comunistas ou maioritariamente de esquerda. 
Houve ainda a tentativa de a escola se fixar em Berlim, porém a GESTAPO51 
tinha ordenado a substituição de todas entidades “bolcheviques” da escola por 
entidades “simpatizantes do partido nazi”50. Perante esta realidade, foi criada 
uma assembleia extraordinária dentro da escola que resultou na dissolução 
da mesma no ano de 1933 e que levou a que grande parte dos grandes mestres 
que passaram pela Bauhaus procurassem asilo no continente Americano. Para 
trás deixaram uma forte influência teórica e prática dentro do campo artístico 
e do design, tendo fixado com a sua prática uma nova linguagem modernista 
e universal que se iria estabelecer enquanto modelo normativo até aos dias 
de hoje. Através da aplicação de métodos processuais de cariz e de princípios 
baseados no formalismo e na razão, construíram-se pontes entre a prática 
criativa e o contexto cultural e social da época, tendo fomentado um espírito 
moderno de mudança que procurava cada vez mais uma elevação social comum. 

Tornou-se primordial que a aproximação do design se direccionasse a um 
número cada vez maior de situações e fosse capaz de compartimentar um 
campo cada vez mais alargado de intervenientes reais. Jan Tschichold (1902-
1974) viria a redefinir os conceitos do novo design “rejeitando a decoração 
e o excesso em prol de um espaço de relações, que fosse racional e cujo seu 
elemento mais fundamental fosse a comunicação.”48 Nesta ideia de abertura 
e de transposição do design para um campo cada vez mais interligado com o 
seu contexto social, durante este período (1920 - 1940) surgem como exemplo 
os pictogramas enquanto novo e assumido elemento gráfico de comunicação. 
Conhecidos na época como isotype e introduzidos por Otto Neurath, estes 
“alfabetos visuais” tinham como objectivo conseguir comunicar eficazmente 

50     Meggs, P. B. [1992]. 
A History of Graphic 
Design (2º ed.). Nova 
Iorque: Van Nostrand 
Reinhold.

51    acrónimo de 
Geheime Staatspolizei  
(alemão para “polícia 
secreta do estado”) a 
Gestapo estaria sobre 
a administração da 
“Schutzstaffel/ SS” 
(Tropa de protecção) 
que por sua vez seria 
chefiada pelas entidades 
de segurança do Reich 
nazi. Apesar destas 
relações de hierarquia 
e poder, a Gestapo 
funcionava sem serviços 
jurídicos, sendo esta a 
responsável por todas as 
sanções a aplicar.
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ao maior número possível de utilizadores, com recurso a um processo de 
simplificação gráfica, um dado informativo ou estatístico sem que para isso 
tivessem que ser usadas palavras. O resultado final seria portanto garantir  que 
estes recursos gráficos alcançassem uma compreensão universal e facilitassem 
o processo comunicativo. Como no caso do metro de londres onde foram 
desenhados e implementados novos mapas que tinham sofrido simplificações 
gráficas ao ponto de apenas incluírem linhas horizontais, verticais e linhas a 
45 graus por se ter provado a sua melhor compreensão em comparação com 
desenhos reais do mapa. Também aqui, as sínteses gráficas impulsionaram 
novas relações com o tratamento do espaço físico e interferiam com contextos 
reais e sociais no sentido de os facilitar, de os simplificar.

Mas, ao invés das metodologias do novo design terem delimitado e restringido 
os resultados gráficos entre designers para uma espécie de linguagem comum 
e cada vez mais repetitiva, pelo contrário, esta contribuiu para uma profusão 
cada vez maior de expressões, resultados e práticas gráficas que foram 
enriquecendo o design e os seus discursos durante as décadas seguintes.
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O PÓS-GUERRA

O cenário gráfico e crítico nos EUA é normalmente referido apenas depois do 
período das grandes guerras muito em parte porque a generalidade gráfica e 
crítica feita até então era vista com um pendor tradicionalista e conservador.52
Em paralelismo e por oposição aos ideais formalistas, com a Grande Depressão 
Americana de 1929, abriu-se espaço para o experimentalismo, onde críticos 
reconheciam que “todas as obras de arte eram moldadas directamente pelo 
seu contexto cultural e social não dependendo apenas de linhas orientadoras 
abstractas”53. Havia portanto uma influência de factores ambientais que 
estavam directamente ligados com a prática artística54 e a sua produção crítica. 
Sob um ambiente fascista na Europa, muitos críticos Europeus também se 
viram forçados a mudar para os EUA e este movimento intelectual contribuiu 
para que começasse a ser formada uma base sólida na construção de uma vaga 
crítica Americana. 

“As we’ve seen, though, the immigrants included some individuals who 
were notable critics in their own right, such as Adorno and Kracauer. and, 
interestingly, those displaced European intellectuals soon began to offer 
an angle of analysis that complemented, in sophisticated ways, the patriotic 
dimension of Americanist criticism. This new analytical tool was Marxist 
theory, which stressed the larger social and economic conditions in which 
art was made and viewed and which thus loosely paralleled the similar 
tendency in American criticism.” 

(HOUSTON, 2013) 53

Um dos críticos migrados nos EUA, Meyer Schapiro (1904-1996), alimentou 
esta presença Marxista55 na crítica defendendo a ideia de que deveria existir 
uma “contaminação entre aquilo que era a produção artística e as condições 
sociais que lhe davam origem”56. Iniciou-se um processo de construção 
identitária no panorama artístico Americano, onde se cruzavam ideais 
puramente formais com noções de realismo social que agiam por oposição 
e união simultaneamente. 

A influência europeia do design no contexto americano não foi sentida 
sensivelmente até meados da década de 30, quando personalidades como 
Herbert Bayer (1900-1985) ou László Moholy-Nagy (1895-1946), quer através 
das suas obras ou através da sua imigração para o continente Americano 
começaram a dinamizar contextos, práticas e atitudes discursivas dentro 
do campo disciplinar do design nos Estados Unidos. 

Bayer, no período durante e após a segunda grande guerra, alterou 
significativamente o modo de operar nos seus cartazes. Esta adequação prática 
revelou uma sensibilidade para com o seu contexto social e implicou profundas 
transformações no seu modo de operar. O processo de contaminação e 
contágio entre a prática e os contextos onde se insere essa mesma prática 
fizeram com que Bayer orientasse o seu trabalho para uma vertente mais 
pictográfica que vivia muito mais da ilustração, combinando a mesma 
com tipografias cheias e carregadas que garantiam com clareza a leitura 
e assimilação dos seus textos. Grande parte destes trabalhos — a par 
com outros designers como Herbert Matter (1907-1984) e Joseph Binder (1898

52     que contemplava 
a ordem, a capacidade 
técnica, o realismo e 
o idealismo. A crítica 
tradicionalista da época 
baseava-se na arte 
enquanto promotora de 
uma harmonia social 
através do vínculo entre 
artista e espectador. 
Com a influência de 
um certo modernismo 
Europeu, críticos de 
arte tradicionalistas 
tornaram-se incapazes 
de falar e apreciar 
qualquer tipo de obra 
de arte que tivesse 
materializado um pendor 
não representacional.

53     Houston, K. [2013]. 
A History of Art Criticism. 
In Kerr Houston, An 
Introduction to Art 
Criticism: Histories, 
Strategies, Voices. (pp. 
23 — 81). Maryland: 
Pearson.

54     Aqui, por meio 
dos seus contributos 
equiparados para a 
promoção de uma 
eloquência crítica, 
serão estabelecidas 
por diversas vezes 
pontes entre a produção 
artística e a produção 
em design, deixando de 
haver propriamente uma 
separação entre elas.

55     perspectiva de 
análise socioeconómica 
formulada e teorizada 
sobretudo por Karl Marx 
(1818-1883) e Friedrich 
Engels (1820-1885). 
Parte de um entendi-
mento da sociedade 
como algo construí-
do sobre estruturas 
materialistas profunda-
mente dependentes de 
actividades económicas, 
sendo estas actividades 
económicas culpa-
das em grande parte 
pela origem de outros 
fenómenos sociais. 

56     Meyer, S. citado 
em Houston, K. [2013]. 
A History of Art Criticism. 
In Kerr Houston, An 
Introduction to Art 
Criticism: Histories, 
Strategies, Voices.
Maryland: Pearson.
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-1972) — seriam posters de campanha, onde eram feitos apelos de apoio aos 
movimentos dos países aliados, incitando à ajuda em massa das populações, 
de entidades políticas e do próprio exército.  

Foi aqui que começou a ser notório um tipo de discurso gráfico que se tornava 
cada vez mais próprio de um posicionamento americano dentro do design. 
Se no início o design Americano tinha sido sobretudo alimentado pela influência 
de intervenientes e contextos Europeus altamente caracterizados pela sua 
abordagem teórica e estruturada, agora notava-se em relação a isso um certo 
distanciamento que abria portas a abordagens mais informais, pragmáticas e 
intuitivas fortemente associadas com a proliferação de novas revistas, novos 
meios publicitários e a novas culturas de massas. Esta aproximação traçou 
os primeiros passos para aquilo que se poderia chamar de “escola de Nova 
Iorque”. Substituindo cidades como Paris ou Londres, Nova Iorque tornou-se 
assim no novo centro de receptividade cultural. Nesta escola foram mais tarde 
distinguidos nomes como Paul Rand (conhecido pelo seu livro Thoughts on 
Design e pela intervenção gráfica em corporações como a ABC, IBM ou UPS), 
Bradbury Thompson (designer a trabalhar para a revista Artnews) e mais tarde 
Saul Bass (famoso pelo seu trabalho gráfico desenvolvido para a área do cinema).

Por volta de 1900, a cidade já se havia tornado na capital artística Americana 
por excelência e no principal centro da arte moderna e da crítica de arte 
contemporânea. Ainda no campo artístico, este foi um período no qual 
surgiram novos media e suportes como o filme, que deram origem por sua vez 
a novos campos da crítica. Em jornais como o Time e o The Nation passou a ser 
frequente escrever-se acerca de filmes e sobre o cinema na sua generalidade.  
Também em revistas como a  ARTNews57 (1902) se publicavam regularmente 
artigos de crítica que mostravam um interesse pela arte enquanto processo 
e não apenas como um formato estático, onde se desencadeavam relações 
objectivas e formais. Para a revista, e apesar de esta ter mantido sempre 
um importante estatuto enquanto instituição crítica, contribuíam também 
vários poetas que nela desempenhavam o papel de críticos e davam origem 
a vozes maioritariamente abstractas em conteúdo. Estes artigos eram na 
maior parte das vezes curtos, vagos e debruçavam-se mais sob a forma como 
a obra de arte era experienciada do que sobre a obra de arte em si mesma. 
A importância da proliferação de revistas como esta ou outras do seu género 
(caso da Portfolio Magazine, 1979; do jornal October58, 1976; a Aperture, 1952 
ou a ARTReview, 1948) para o progresso disciplinar quer da arte ,quer da 
crítica ou do design veio demonstrar que de facto o conteúdo escrito revelava 
ser a plataforma mais eficaz de desencadeamentos discursivos. O facto 
de se escrever regularmente sobre artista X ou Y, sobre obra W ou sobre os 
cartazes ou design de Z, estimulou reflexões críticas bem como a produção 
de argumentações e discursos coerentes sob uma multplicidade de actividades. 
Quando se escreve dentro destas tipologias implica também à partida um 
necessário posicionamento político dentro do contexto do design e da arte. 
O constante fervilhar de publicações, ensaios, revistas e jornais fizeram com 
que se desenvolvesse cada vez mais um ritmo de produção discursiva e de 
arquivo bastante consistente mas simultâneamente difícil de circunscrever 
tendo em conta a sua natureza abrangente.  

De que forma estes discursos se demonstraram impulsionadores de novas 
abordagens práticas, quer no continente americano, quer no meio Europeu? 
Quem consumia esta crítica e quem via nela um modelo de reflexão acerca dos 
seus próprios contextos?

57     revista america 
especializada em 
artes visuais, fundada 
em 1902 e com a sua 
sede em Nova Iorque. 
Actualmente conta 
com uma distribuíção 
quadrimestral e foi 
durante muito tempo 
uma das revistas 
mais relevantes 
na propagação de 
discussões e debate 
dentro do contexto 
artístico americano, 
tendo-o feito sob a 
forma de ensaios 
críticos, crítica a 
exposições, investigação 
artística, colaborações 
com autores e escolas, 
bem como a exposição 
de artistas emergentes e 
colecionadores.

58     períódico esse 
que tinha sido fundado 
tendo por base ideais 
revolucionários que 
que cruzavam a ideia 
de avant-garde com 
uma função política 
e de inovação. Este 
jornal estava sobretudo 
focado no seu conteúdo 
e debruçava-se sobre 
problemáticas críticas 
que enfatizavam as bas-
es sociais e económicas 
da prática artística tendo 
por base a análise de 
doutrinas Marxistas.
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Este emergir de formatos, vozes e discursos fez criar divisões e especializações 
disciplinares cada vez maiores que se puderam relacionar com outros 
momentos de expansão dentro da história do design e da produção artística. 
Foi através deste clima que em meados dos anos 50 se formaria na Europa 
aquilo que ficou chamado de Estilo Tipográfico Internacional59. Este, emergiu 
sobretudo na Suíça e na Alemanha por influência da escola de Ulm e da 
Bauhaus e era visto como o expoente máximo de clareza, neutralidade e 
perfeição, transportando consigo a ideia de progresso, modernidade e razão 
sob a forma de discursos gráficos muito coesos.

Com a ascensão deste movimento, o designer deixou emancipou-se finalmente 
da sua  posição enquanto artista ou artesão e passou a ser encarado como 
indivíduo encarregue da resolução de problemas de comunicação de um modo 
gráfico. Para o designer, os principais objectivos passariam agora por centrar-se 
na clareza e na ordem comunicacional quando se tratava de lidar com 
informações directamente aplicadas ao espectro social. 

O Estilo Tipográfico Internacional caracterizava-se sobretudo por ser um 
estilo modular que operava de forma sistemática e estandardizada e que por 
isso podia ser usado simultaneamente nas mais diversas áreas — tanto poderia 
ser adaptado a sinaléticas, a grafismos científicos, a caixas de medicamentos, 
cartazes culturais, catálogos de exposições ou identidades comerciais. 
Para além disto, o formalismo do Estilo Tipográfico Internacional deu-se 
particularmente bem nas décadas seguintes também pelo facto de se adaptar 
facilmente às novas evoluções tecnológicas e a métodos de reprodução e 
impressão com os quais se operava de forma mais regular. Assinalemos nesta 
altura significativos avanços no campo tipográfico com o aparecimento das 
impressões em offset, a fotocomposição feita por projecção de caracteres 
sobre papel ou película fotossensível e daqui surgiram também os primeiros 
tipos digitais como a Marconi desenhada por Hermann Zapf (1918-2015).  
Para além destas, surgiram por meio de Adrian Frutiger (1928-2015) ou 
Max Miedinger (1910-1980) e Edouard Hoffman (1892-1980) novas fontes 
não serifadas como a Univers60  e a Helvetica respectivamente. Foi uma 
época de relativa contribuição e prosperidade no campo dos processos de 
impressão que fez com que, consequentemente, se dessem avanços largos 
no desenvolvimento de novos projectos editoriais, cada vez mais focados na 
importância da harmonização dos espaços em branco e nos jogos de contrastes 
entre vazio e cheio, negro e luz. 

Surge uma nova valorização tipográfica e caligráfica que será aplicada sobretudo 
em identidades corporativas e logótipos que se fazem acompanhar de sistemas 
visuais fortes e vincados61. A cada vez mais crescente produção em massa e 
o novo poder de doutrinas de mercado como o marketing fizeram suscitar a 
necessidade de uma produção identitária cada vez mais abrangente, global e 
eficaz. As marcas procuravam agora reconhecimento através de sistemas visuais 
de comunicação potenciados pelos novos modelos tipográficos e pelos novos 
grafismos resultantes do Estilo Tipográfico Internacional. 

O facto de inúmeras corporações (quer na Europa, quer na America) se estarem 
a expandir para novos mercados multinacionais fez instaurar a necessidade 
de reformulação das suas imagens. A solução passava por garantir identidades 
gráficas coerentes, modulares e sistémicas entre os diferentes órgãos das 
corporações. Esta necessidade encaixava-se nas práticas e modelos instaurados 
por escolas como a Bauhaus e designers como William Golden (1911-1959) 

59    O Estilo Tipográfico 
Internacional havia já 
surgido em meados da 
década de 20 em países 
como a Alemanha, 
Rússia ou Holanda mas 
só na década de 50 é 
que este se establece 
de forma mais vincada 
muito por causa da sua 
adopção em larga escala 
por designers Suíços 
(daí a posterior mutação 
do seu nome também 
para Estilo Suíço).

60    Composta por 
21 estilos e regida 
por uma espécie de 
“tabela periódica” com 
codificações numerais 
que regulavam os pesos 
e espessuras da fonte 
de forma gradual numa 
escala de intensidades .

61   Devido à rápida 
proliferação da 
produção de novas 
fontes tipográficas 
durante este período, 
é criada em 1970 a 
International Typeface 
Corporation com o 
intuito de proteger o 
trabalho de designers de 
tipos em esquemas de 
apropriação, roubo ou 
pirataria .
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62     Levine, K. citado 
por  Houston, K. [2013]. A 
History of Art Criticism. 
In Kerr Houston, An 
Introduction to Art 
Criticism: Histories, 
Strategies, Voices. (pp. 
23 — 81). Maryland: 
Pearson.

63     Houston, K. [2013]. 
A History of Art Criticism. 
In Kerr Houston, An 
Introduction to Art 
Criticism: Histories, 
Strategies, Voices. (pp. 
23 — 81). Maryland: 
Pearson.

64     Kinkross, R. [1985]. 
Design History’s Search 
for Identity. In, Design 
History: An Uneasy new 
Discipline?. Designer,(?).

souberam adaptá-lo particularmente bem em identidades como a estação de 
televisão CBS. Nascia então aqui uma filosofia corporativa dentro da disciplina 
do design que anunciaria a chegada de uma prática pós-moderna. Devido 
à adaptabilidade formal introduzida pelo Estilo Suíço na materialização de 
objectos e projectos, este modelo conquistou uma audiência internacional, 
com impactos e repercussões que viriam a ser transportadas até às práticas 
contemporâneas. Estes modelos são ainda hoje vistos em certa medida 
como a norma ou metodologia mais pura e fundamental dentro das soluções 
práticas do design.

O facto de terem surgido em significativo número críticos com grande rigor 
teórico e com avançados graus académicos, fizeram com que a década de 
sessenta tivesse assistido a um boom no desenvolvimento crítico e na produção 
de livros sobre crítica. Entre antologias e novas publicações, sentia-se um certo 
revivalismo e súbito interesse pela história da crítica que havia aqui já sido 
protagonizada pelos Salões, por Baudelaire ou Diderot.

A instabilidade política que se instalou internacionalmente no final de 
60 fizeram com que as fundações do formalismo crítico que tinha sido 
introduzido por Greenberg começassem a ser abaladas. Sentiu-se uma 
súbita mudança da esfera crítica e artística em resposta ao contexto social. 
O crítico Kim Levine, referindo-se ao final desta década afirmou que 
“o modernismo não podia convergir para a purificação num mundo por si 
só impuro”62. Vivia-se uma consciencialização e preocupação crítica que 
contextualizava a arte dentro de uma esfera política e social problematizada. 
Assim, assistiu-se àquele que seria um ressurgimento dos ideais Marxistas que 
já se tinham manifestado em épocas de transição como as Arts & Crafts, tendo 
como objectivo a construção e criação de uma crítica politicamente activa e 
consciente. Aqui, a prática crítica estava a ser sobretudo usada como forma de 
potenciar tensões que criassem aberturas no panorama político. Referindo-se 
ao trabalho de T.J. Clark (1943), crítico de arte e historiador, Kerr Houston 
afirmou “By evoking the idea that all art depends upon a larger context, 
however, Clark was implicitly also arguing that, in that broader context, art 
could help to effect change.”63. Esta ideia de mudança através de uma prática 
disciplinar socialmente comprometida quer na arte, quer no design, manifestou 
de facto resultados.

É então que na década de setenta se dá início a uma transição para a prática e 
para a crítica pós-moderna, onde se negam pressupostos, verdades absolutas ou 
horizontes comuns. Onde os movimentos feministas começaram a ganhar força 
e muitos críticos começaram a voltar as suas atenções para a prática artística de 
mulheres, cujos temas incidem maioritariamente sobre as desigualdades entre 
géneros. Onde simultaneamente se analisam políticas e forças sócio-económicas 
que operam na produção massificada do design, da arte e do seu consumo. 
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“But now we could be free from the burdens of art history: its doubtful 
methods, its stuffy Association, and the whole business of the 
sanctification and fetishization of art objects. Design was different: part 
of ordinary life and to be used (not put in museums), and it needed to be 
studied not as a series of isolated objects but as an activity, in its whole 
social and material context. Turning away from art history, we looked 
towards social history, to the history of technology — and also, even, 
hoped to attract the interest of practising designers.” 

(KINROSS, 1985 :17) 64
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O CONTEXTO PORTUGUÊS

SOBRE VISÕES HISTÓRICAS



No contexto do design Português, José Bártolo 
assinala os anos 50 e 60 como época de “relevante 
evolução na sequência do pós-guerra, com a eclosão 
do Estilo Internacional e o gradual surgimento de 
espaços de distanciamento crítico relativamente às 
leituras conservadoras e nacionalistas”.65 Durante este 
período, em território nacional a disciplina começava 
a conquistar a sua autonomia e a poder afirmar-se 
enquanto tal, começando aos poucos e poucos a 
desprender-se de áreas como a arquitectura e o desenho 
que lhes eram por norma directamente associadas. 
Ainda que grande parte dos seus intervenientes fossem 
sobretudo arquitectos — nomes como Frederico 
George ou Francisco Keil do Amaral — e a disciplina 
tenha sido até aqui intrinsecamente dependente da 
arquitectura, o design acabou por tirar partido dessa 
mesma base sólida, para que sobre ela, pudesse iniciar 
um processo de emancipação, conquistando cada vez 
mais autonomia sobre projectos gráficos.
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65    Bártolo, J., Ferrão, 
L. [2016]. Daciano da 
Costa. In Coleção 
Designers Portugueses. 
Matosinhos: Cardume 
Editores, Lda.
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O contexto do design português parte de uma natureza específica e particular 
por em grande parte se poderem identificar vários pioneiros em diferentes 
fases e períodos históricos. A história do design em Portugal não se revelou 
portanto linear, e aqui pretende-se analisar o seu contexto enquanto novo caso 
de estudo, analisando-o de forma separada dos modelos práticos internacionais 
e cruzando os seus micro-discursos com perspectivas mais globais. 

Em Portugal, o design enquanto actividade criadora de artefactos e consciente 
de si mesma tinha surgido apenas em meados do início do séc.XX através de 
figuras como Fred Kradolfer (1903-1968). Antes desse período, portugal fazia-se 
representar nas exposições universais através de um formalismo artesanal, 
datado e pitoresco que revelava uma realidade rural. Na viragem para o século 
XX, aquilo que se fazia noutros países da Europa distanciava-se um pouco 
menos daquilo que Portugal era capaz de fazer — áreas como a Ilustração 
caricatural, a publicidade ou o campo editorial eram sinais de alguma coesão 
e solidez gráfica. Autores como Bordalo Pinheiro, Leal da Câmara, Maria Keil
ou Jorge Barradas na ilustração, Fred Kradolfer ou João da Câmara Leme 
no design gráfico eram já destacados pela qualidade dos seus grafismos.

É no entanto, só a partir da década de 30, que podemos começar a falar de 
uma certa “cultura do design” e de um mercado para o mesmo dentro de 
território nacional. Esta dita “cultura” surge contudo ainda completamente 
desprovida de indústria, de ensino e de crítica que a alimentassem e portanto 
pode dizer-se que se encontrava numa fase primária e desconhecida mesmo 
para os seus intervenientes. Embora fosse notório um certo desenvolvimento 
nos mercados capaz de proporcionar o aparecimento dos primeiros ateliers 
de design e publicidade em Portugal, é importante lembrar que se vivia 
ainda sob um regime não democrático (Salazar subia ao poder nesta mesma 
década)66, que vigorou entre 1928 e 1974 e foi responsável em parte pela falta 
de acompanhamento formal e tecnológico em relação ao design produzido 
noutros países da Europa, como a França ou Inglaterra. Não se pretende aqui 
dizer que existia em Portugal uma carência programática em design, porque 
muito pelo contrário, durante o regime Salazarista Portugal gozou de uma 
forte coerência gráfica associada à própria identidade do Estado. Contudo, 
em Portugal, a palavra “design” era ainda substituída pelo termo “artes 
decorativas” no sentido de esta ser vista disciplinarmente enquanto “arte 
menor” e enquanto actividade pouco profissionalizada — termo este que 
por si só “descomprometia” assim um eventual envolvimento político por 
parte do autor67, na medida em que colocava no mesmo patamar o artista, 
o técnico e o industrial, e afastava do designer ou autor eventuais posições 
de decisão projectual.

Só no início da época de 50 e 60, se assistiu em Portugal a um progressivo 
interesse pelas problemáticas que o design industrial trazia consigo e que 
já tinham sido exploradas noutros contextos lá fora. O papel do desenho 
na conjectura industrial era agora, mais do que nunca, algo que se validava 
por si só e que deixava de estar completamente dependente da disciplina 
da arquitectura. A própria palavra “design” tornou-se objecto de divulgação 
pública e passou a ser cada vez mais capaz de assumir em si uma acção 
individual. A noção de design enquanto movimento moderno e disciplinar 
ligado a uma lógica de produção funcional só surgiria em território 
nacional por meio da criação do Instituto Nacional de Investigação 
Industrial no ano de 1959.

66    António de Oliveira 
Salazar (1889-1970) foi 
presidente do Conselho 
de Ministros do governo 
do Estado Novo, 
tendo desempenhado 
funções em regime 
de ditadura entre 1932 
e 1968. Salazar via no 
autoritarismo e nos 
moldes nacionalistas 
do resto da Europa um 
modelo de governação 
que contemplavam a 
censura e a repressão.

67    note-se que aqui o 
termo “artes decorati-
vas” pretende situa-se 
no conceito de artes 
menores, distancia-se 
portanto dos valores 
das artes decorativas 
introduzidos pelas Arts 
& Crafts no início do 
século. Por oposição, as 
Arts & Crafts caracteriza-
vam-se sobretudo pelo 
seu forte envolvimento 
político e que portanto 
diferem do conceito aqui 
apresentado.
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68    Bártolo, J., Ferrão, 
L. [2016]. Daciano da 
Costa. In Coleção 
Designers Portugueses. 
Matosinhos: Cardume 
Editores, Lda.

Personalidades como Sena da Silva, Egídio Álvaro, Daciano da Costa e Ernesto 
de Sousa, entre outros, acabaram também por contribuir substancialmente 
para uma emancipação disciplinar a um nível teórico, enquadrando o designer 
em Portugal dentro de um campo de acção político e social. A partir do final 
da década de sessenta produz-se um conjunto de textos que reflectiam 
acerca da autonomia disciplinar do design em relação a outras áreas e acerca 
do posicionamento programático do mesmo tendo em vista o traçar de uma 
orientação crítica. Era comum encontrarem-se muitos desses textos publicados 
em revistas ou jornais como o Diário de Lisboa. O Lugar do Design, texto 
publicado em 1972 por Carlos Duarte num catálogo da exposição AICA na 
Sociedade Nacional de Belas Artes, reflectia acerca destas mesmas questões e 
aspirava pela mudança do panorama cultural Português no sentido de o expandir 
e de o tornar crítico em relação aos seus meios de actuação, consciente das suas 
pluralidades e divergências. Daciano, com uma vasta obra dentro do design de 
equipamento e industrial, dedicava-se também à escrita e à abordagem teórica 
da disciplina onde encarava a posição do designer enquanto figura de enorme 
“responsabilidade social, considerando o exercício da profissão de designer 
indissociável do compromisso de cidadania”.68  

Com a politização do design durante os anos 70 — e indo em sentido 
contrário ao do culto do designer enquanto autor — surge também uma 
certa valorização do trabalho desenvolvido fora da individualidade, quer por 
firmas, colectivos ou ateliers. Esta prática manteve-se e foi sendo alimentada 
até à actualidade, sendo exemplo disso o trabalho coeso desenvolvido a título 
de exemplo por BARBARA SAYS, BOLOS QUENTES, WHITE STUDIO, os 
R2, Silva!Designers, VIVÓEUSÉBIO ou os DROP. No panorama internacional 
podemos assinalar pela sua diversidade de actuação a obra de outros colectivos 
como os METAHAVEN (Amsterdão), EXPERIMENTAL JETSET (Amsterdão), 
OFFSHORE (Zurique) ou os TOMATO (Londres).

O design de mobiliário a par com o design gráfico em Portugal viria a ter 
um período particularmente feliz e próspero no início da década de 70 com 
um conjunto de nomes a produzirem bom e renovado design. Nesta altura, 
vários dos nomes mais sonantes seriam Sena da Silva, João da Câmara Leme, 
Sebastião Rodrigues (que já se havia afirmado com a Almanaque), Daciano da 
Costa ou Carlos Rocha. Neste contexto surge a primeira exposição de design 
português que se deu em 1971. Intitulada simplesmente de I Exposição de 
Design Português, viu nascer a sua sequela, II Exposição de Design Português 
organizada por Sena da Silva dois anos mais tarde (1973) e os seus respectivos 
catálogos lançados na altura pelo Instituto Nacional de Investigação Industrial 
(INII). Se a primeira exposição tinha sido relevante para o questionamento da 
utilidade do design em Portugal na época, a sua segunda exposição abriu portas 
para um discurso em torno de uma tomada de posição política no design com 
vista ao auxílio deste na resolução de problemas sociais. Ambas reflectiam já 
um enorme corpo de trabalho prático e teórico que estabeleciam já uma ponte 
com a institucionalização do design por meio do ensino ou de associações. 
Neste momento, as exposições de design tinham-se também já afirmado 
enquanto formatos essenciais para o debate e discussão do posicionamento 
do design em Portugal, não tendo a pretensão contudo, de o encerrar 
em si mesmo.

De forma cronológica, surge em 73 no IADE e de forma privada o primeiro 
ensino oficial em design através do Curso de Design e Artes Gráficas, tendo 
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sido necessário esperar pelo 25 de Abril para que esse ensino se tornasse 
público e se fixasse nas Belas Artes. Ou seja, só em 74 se assiste a uma 
democratização do design em Portugal com o aparecimento dos cursos de 
design nas Escolas Superiores de Belas Artes em Lisboa e no Porto. Em 76 — 
também fruto de um novo clima democrático — é criada a primeira associação 
portuguesa de design69. Os motivos que levaram à criação da associação 
prendiam-se sobretudo pela carência de reconhecimento e responsabilidade 
profissional, pelo reconhecimento do papel social do designer e pela equidade 
salarial relativamente a outros sectores profissionais. Contudo, a sua eficácia 
prática deixa algumas dúvidas quanto à sua adequação na medida em que 
a grande parte dos seus inscritos é “maioritariamente formada por docentes 
da ESBAL e por designers a exercer na área de Lisboa”.70

Na passagem para a década de 80, o contexto político e socio-económico 
tornou-se mais conservador e por isso, a crítica de arte tornou-se ainda mais 
combativa, política e acesa. O panorama que era até então dominado pelo 
contexto artístico dos EUA mudava para uma escala internacional mais 
abrangente e ampla que se relacionava com uma paralela mudança de cenários 
políticos mas também com a emersão de jovens artistas à escala global. Nesse 
aspecto, uma das forças mais importantes para a promoção de trabalhos 
artísticos emergentes foram as feiras de arte e as Bienais que se realizavam 
um pouco por todo o mundo. Este fenómeno globalizante cedo resultou num 
efervescente despontar de eventos que iam competindo entre si. A crítica era 
por si só multidisciplinar e plural em termos de comentário, reflectindo não 
só acerca do seu contexto político e social mas acerca de uma esfera mais
ampla e internacional.

Durante esta década, em Portugal, o formalismo e os ideais trazidos desde 
o aparecimento do Estilo Tipográfico Internacional durante os anos 50 
e 60 era ainda sentido num grande número de projectos de design.

“O design gráfico [referindo-se a Portugal] ainda era uma actividade em 
que alguém (o designer) produzia projectos para serem executados por uma 
indústria (as gráficas). O designer limitava-se a conceber maquetes, que depois 
seriam concretizadas por uma rede alargada de profissionais — compositores 
de texto, revisores, arte-finalistas, etc.” 

(MOURA, 2009) 71

Desta forma era comum preferirem-se formas de produção estandardizadas 
ou modulares, que circunscrevessem os modos de operar a tarefas simples, 
mecânicas e repartidas entre os diversos sectores de produção. Neste contexto, 
o Estilo Tipográfico Internacional adaptava-se particularmente bem. Por estas 
mesmas razões, era comum circunscrever a prática do design a firmas, ateliers 
ou entidades plurais — o modo de operar através da repartição de tarefas 
e custos desencorajava a existência de trabalhos desempenhados por 
designers a solo72.

Em 1982, com o país mergulhado numa crise económica e ressentindo a perda 
do mercado colonial de 74, inaugurava-se a exposição Design & Circunstância 
pela Associação Portuguesa de Designers dirigida novamente por Sena da Silva. 
A exposição que reunia o trabalho de 38 designers contava com o apoio da 
Sociedade Nacional de Belas Artes e constituiu mais um passo para o processo 
de democratização do design que se estendia já desde 74. 

69     a Associação 
Portuguesa de 
Designers (APD) foi 
fundada em 1976 
com o intuito de 
representar e defender 
profissionalmente os 
designers que fossem 
seus associados. 
Entre outras questões, 
actualmente a 
APD defende uma 
regularização 
profissional do designer 
em Portugal e defende 
por isso a criação 
de uma Ordem dos 
Designers.

70   Almeida, V. M. [2013]. 
Design em Portugal: 
da democratização à 
popularização. In Emílio 
Távo Vilar (Ed.) Design 
et Al. Alfragide: Dom 
Quixote.

71    Bártolo, J., Moura, 
M. [2016]. José 
Albergaria. In Coleção 
Designers Portugueses. 
Matosinhos: Cardume 
Editores, Lda.

72    Só mais tarde com 
o aparecimento dos 
primeiros computadores 
pessoais é que esta 
situação se viria a 
reverter, deixando 
espaço para o 
aparecimento 
de projectos de design 
a solo e vestígios do 
designer enquanto autor.
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73    correspondendo
aos X, XI e XII governos 
constitucionais da 
República Portuguesa, 
Cavaco Silva foi primeiro 
ministro de 85 a 95 tendo 
sido também o primeiro 
governo a conquistar 
apoio parlamentar 
maioritário desde o 25 
de Abril. Sob o alçado do 
Partid Social Democrata, 
esta era ficou marcada 
pela sensação de 
relativo crescimento 
económico mas 
também pelas reformas 
sociais profundas do 
“cavaquismo”.

74    Bártolo, J. [2008, 
Março 01]. 16 anos 
depois da exposição 
Design Português. 
Consultado em 
Novembro 16, 2017 
em: http://reactor-
reactor.blogspot.
com/2008/03/16-anos-
depois-da-exposio-
design.html

Esta exposição encerrava também em si “um epílogo geracional de um grupo 
de designers herdeiros do modernismo português como ao final de um período 
marcado por uma nostalgia modernista”.70

Sob alçado de uma prática pós-modernista é criado o Centro Português de 
Design em 85, ano em que assinala também o processo de entrada de Portugal 
na CEE e no seu projecto Europeu. Nesta década é re-afirmado o vínculo entre 
design e ensino com a criação de novas escolas: em 88 a ESTGAD nas Caldas 
da Rainha, em 89 a ESAD em Matosinhos, no ano de 90 a ESAD Fundação 
Ricardo Espírito Santo e o aparecimento do primeiro mestrado em design em 92. 
São ainda de assinalar nesta fase, a nível internacional a publicação em 94 do 
primeiro número do Looking Closer que reunia uma série de ensaios críticos 
sobre design, e a nível nacional, a criação de eventos como a Europália (este 
ainda muito associado à produção artística) ou o Jovem Designer que apesar de 
espelharem uma renovação na cultura visual portuguesa, contribuíram em parte 
para a profusão da ideia “errada” de que o design estaria agora estabelecido 
e difundido, quando na verdade a profissão carecia ainda de sustentação teórica 
e de estruturas laborais mais sólidas. 

Neste período, constatar-se-ia também alguma confusão na produção de 
design em Portugal motivada pela rápida centralização do design e pela 
suposta ressalva económica gerada pela era Cavaco73. Sentia-se instaurada 
ainda uma ausência de crítica e dos seus críticos que ia diluíndo assim uma 
noção de identidade e coesão disciplinar num pós 25 de Abril.

Reflexo e também fruto da influência Europeia, em 92 realiza-se a exposição 
Design Português, em Madrid, inserida na exposição Lusitânia - Cultura 
Portuguesa Actual. Esta exposição, introduzia numa das primeiras vezes 
a produção do design português a um público internacional, inferindo na 
demarcação de uma identidade através de um meio expositivo. Desde 
logo esta gerou substancial contestação pela escolha do seu comissariado, 
Delfim Sardo, que à partida não se identificava primariamente como crítico 
ou curador de design. A sua escolha foi antes motivada pela argumentação 
de que no fundo não existiam efectivamente críticos ou curadores em 
Portugal que se inserissem especificamente na disciplina do design. Para José 
Bártolo, a escolha de Delfim Sardo era “ então a escolha de um “intelectual” 
mais próximo da cultura urbana do Bairro Alto do que, propriamente, do 
Centro Português de Design, o que traduzia, aliás, a muito relativa crença 
do Estado nos seus próprios organismos”74. Para além disto, a selecção dos 
próprios designers tornar-se-ia alvo de contestação, quer pela omissão de 
alguns do nomes mais notórios da época como pelo facto de as próprias 
escolhas espelharem, para Bártolo, não a vontade do curador mas sim de 
entidades e instituições directamente relacionadas com alguns dos designer 
seleccionados. À lista de figuras como Eduardo Souto Moura, Margarida Grácio 
Nunes, Fernando Salvador, António Modesto, Siza Vieira, Filipe Alarão ou 
Nuno Lacerda ficariam de fora João Machado, Henrique Cayatte, Francisco 
Providência, João Nunes, entre outros cujo trabalho seria também de assinalar 
invariavelmente. Ficou-se então com a sensação de que seria ainda difícil 
traçar e circunscrever um discurso identitário à volta do design português — 
sendo isto fácil de justificar através do facto de só se instaurar uma necessidade 
de investigação pelo património histórico do design português, apenas após 
o início do novo milénio.
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A partir do início do século XXI e internacionalmente, a crítica passa também 
ela a olhar para o seu passado, a sua história e para a sua própria natureza a fim 
de se reenquadrar identitáriamente. Este processo de re-descoberta acabou 
por ser motivado muito pelo facto de a crítica actualmente se ter tornado 
dispersa e ter adquirido agora um infindável número de vozes, formatos e tons. 
Este processo de re-descoberta fez com que muitos críticos se questionassem 
agora acerca do seu próprio papel e de quais as suas reais funções.

  “ Critics aren’t really sure what their role is anymore. 
Are they talent scouts, advocates, or educators?” 75

 (RUBINSTEIN, Critical Mess, 103). 

A crítica acabaria por se tornar cada vez mais abrangente e descentrada de um 
núcleo rígido, com uma audiência cada vez maior — sem que isto significasse 
um equivalente crescimento a nível qualitativo. É então a partir dos anos 
2000 que existirão casos e momentos particulares no design Português que 
se tornarão relevantes para uma nova emancipação disciplinar.

Aqui, o maior evento expositivo associado a uma cultura do design activa e 
dinamizadora em Portugal, seria sem dúvida a Bienal de Lisboa, Experimenta 
Design. Os seus resultados levaram a que esta tivesse conquistado projecção 
considerável no panorama Internacional e que tivesse sido, inclusive,
distinguida em 2005 pelos media internacionais como o evento de design 
mais relevante a nível Europeu.

Iniciada em 1999 e — com mais ou menos dificuldade — trazida até 2017, 
a bienal desdobrou-se em 10 edições e constituiu um marco fulcral para 
o desenvolvimento de discursos nacionais e internacionais em torno 
do pensamento e investigação, quer em design, quer na arquitectura. 
Os seu esforços e a sua concretização foram essenciais para a afirmação 
e transformação de uma “cultura do design” no novo milénio em Portugal, 
abrindo através de si, um fórum com espaço para a discussão e problematização 
do design num espectro nacional e além-fronteiras que ajudou a colmatar, 
em parte, um certa fragmentação crítica alimentada por décadas anteriores. 
A Experimenta trouxe sobretudo visibilidade a projectos, a designers e a 
modelos de criação que de certa forma contribuíram para consciencialização 
acerca de modelos expositivos e formatos curatoriais em design. 

Guta Moura Guedes, uma das pioneiras em curadoria no design em Portugal 
a par com Jorge Silva e poucos mais, seria então a principal curadora da 
Experimenta e viria a desempenhar nela um trabalho notável de promoção 
e divulgação de novas práticas e identidades no design nacional. Esta bienal 
veio instaurar também a necessidade de investimento em mais programações 
expositivas com frequência regular e demonstrou também que existe 
vontade e público para tal. Este evento, capaz de aliar escolas, entidades 
públicas, privadas, o Estado e a Indústria foi potenciador de uma rede de 
colaborações entre diferentes agentes que dificilmente seria estabelecida 
noutras circunstâncias. Contudo, este tipo de formato expositivo deixa 
também espaço para algumas preocupações. Embora se tornem num formato 
incontestavelmente dinamico e impulsionador de posicionamentos críticos 
e conscientes em relação ao cenário nacional do design, este tipo de eventos 
também implica um prazo de vida irremediavelmente efémero. A verdade é 

75    Rubinstein, R. (Ed.)
[2006]. Critical Mess: 
Art Critics on the State 
of their Practice. Hard 
Press Editions: Autor.
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76    Bártolo, J. [2010, 
Maio 09]. Design 
Português? O que é 
isso?. Consultado em 
http://reactor-reactor.
blogspot.com/2010/05/
design-portugues-o-
que-e-isso-amanha.html

que se torna difícil gerar algum tipo de retorno em volta destas iniciativas que 
vá muito para além de visibilidade (até esta maioritariamente internacional) 
ou memórias. Embora sejam vitais para uma permeabilização cada vez maior 
de um discurso crítico em volta da prática em design, parece continuar a saber 
a pouco ou ser uma gota no deserto. Este tipo de iniciativas deveria talvez 
procurar formatos mais permanentes de exposição e debate.

Esta urgência deve-se em parte pela reformulação do design com a passagem 
para o novo milénio. Se até aqui o design servia como agente estético de 
produção material e comunicacional, a partir dos anos 2000 e sob a influência 
de novos eventos sociais à escala global, o design torna-se em veículo mediador 
de estratégias ligadas a causas, a inclusão, a comunidade e a mobilização 
social e política, trazendo para si discursos críticos adaptados agora à ideia de 
mainstream e massificação. Acontece que com o virar do milénio se assitiu a 
um cada vez maior envolvimento sócio-político do design. A prática em design 
passou a co-habitar com cargas políticas e interventivas que se manifestaram 
numa era pós 11 de Setembro de 2001. Os eventos de 11 de Setembro fizeram 
com o mundo desse conta de si mesmo, se apercebesse que caminháva-mos 
para uma era global e transversal a fronteiras. De certa forma tornamo-nos 
todos mais próximos e conscientes de um mundo partilhado, conjunto. E assim, 
se até aqui se associava o critical graphic design a uma prática mais activista, 
de nicho, undergound e de contra-cultura, a partir de 2001 este passou a ser 
visto como prática capaz de se canalizar para uma esfera solidária, socialmente 
comprometida e globalizante. Durante a primeira década do milénio, este 
aspecto só se viria a reforçar através de outros eventos como a falência do 
banco Lehman Brothers Holdings Inc. que despoletou a crise económica de 
2008. O design seria assim orientado para novos percursos e conceitos híbridos 
que se relacionavam com o digital, as colaboraçãos, as interligações 
e dependências, a internet ou as redes sociais.

Aqui, o contexto do design em Portugal não foi excepção e reflectindo 
o clima de recessão trazido pela crise económica, teve que se adaptar a 
circunstâncias práticas e de produção muito particulares, caracterizando-se 
hoje “ por um conjunto de esforços individuais, dentro de um contexto social, 
cultural e económico adverso, que contrariando as previsões conseguem ser 
bem sucedidos.”.76 

Apesar de o design se caracterizar no nosso território como uma actividade 
relativamente recente, com a proliferação da internet muitos designers 
nacionais ganham agora visibilidade internacionalmente sobretudo com 
trabalhos de pouco retorno monetário e com pouquíssimo apoio institucional 
por parte de quem os contrata. No fundo tiveram que se tornar eles próprios nos 
seus próprios agentes, gerindo e criando a sua própria imagem, os seus negócios 
e os seus estúdios. Aprendeu-se sobretudo a fazer grandes trabalhos para 
escalas quase sempre relativamente pequenas e curtas em orçamento. A crítica 
tornou-se também ela mais abundante — presente em comissariados, curadorias, 
teses, mestrados, pós graduações, blogues, publicações ou livros — porém 
ainda invisível ou com pouca presença prática. Espera-se agora continuidade 
e envolvimento neste tipo de discursos críticos em casos como a nova Bienal 
de Design do Porto que se iniciará em 2019.

“Mas mais do que uma identidade colectiva, o que me parece evidenciar-se 
hoje no design gráfico português é uma forte identidade individual, o carácter 
autoral que contribui para uma dinâmica colectiva.(…) ”76 (BÁRTOLO, 2010)
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É esta identidade colectiva baseada na múltipla individualidade do designer 
que José Bartolo fala que vai caracterizando o panorama actual do design e da 
sua crítica em Portugal, onde actualmente continuamos a ter em certa medida 
trabalhos “pioneiros”. O caso de Guta Moura Guedes no âmbito da curadoria, 
José Bartolo e Mário Moura no campo da crítica, Jorge Silva na direcção de arte 
e investigação de um património ilustrativo e editorial em Portugal, o trabalho 
de investigação do colectivo Barbara Says sobre a obra de Paulo Cantos, Dino 
dos Santos ou Joana Correia no design de tipos e outros designers a afirmarem-se 
no cenário do design internacional como é exemplo Bráulio Amado em Nova 
Iorque ou os R2 no AGI.

Com certeza ficarão por assinalar dentro do contexto do design nacional, 
muitos mais nomes, obras, exposições e publicações77 que estas que aqui 
enunciei. Contudo, pretendeu-se dar aqui ênfase a uma perspectiva do design 
socialmente enquadrado com o seu contexto, quer por meio das suas práticas, 
da sua crítica ou da sua exposição em detrimento dos seus intervenientes 
e da suas obras mais específicas. 

77    o caso das revistas 
como a Ilustração 
Portuguesa (1903), a 
Binário (1958), a 
Almanaque (1959), a 
Paródia (1900), a Civi-
lização (1928), a K (1991) 
ou a Cadernos Politika 
(1989).
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Tendo como base as palavras de Francisco Laranjo em “Critical Graphic 
Design: Critical of What? 78 onde aborda o texto de Ramia Mazé79 no livro The 
Reader (2009), a autora enuncia três possíveis métodos e atitudes críticas em 
relação ao design. O primeiro lida com a “crítica auto-reflexiva sobre a própria 
prática” que é levada a cabo pelo designer, onde o mesmo, como exercício, 
“tenta questionar-se constantemente acerca daquilo que faz e de quais a suas 
motivações” de forma a ir descobrindo a sua posição no contexto da disciplina. 
Mazé enuncia que o segundo método possível passa pelo desenvolvimento 
de um discurso que vai para além do foro pessoal, que se situa mais a um nível 
disciplinar. Nesta segunda abordagem, a crítica tenta “desafiar e lidar com 
questões mais ligadas a conformismos, normas e clichés pré-estabelecidos 
pela comunidade ou pelo próprio design”. Aqui a ideia passa pela procura não 
de uma “evolução prática somente num corpo de trabalho individual mas mais 
pela ideia de quebrar barreiras na disciplina”, desenvolvendo activamente 
novos caminho que possam levar ao crescimento e progressão da mesma. Na 
terceira e última abordagem, a autora sai da esfera do próprio design e sugere 
que outra possível forma de posicionamento crítico no design é “debruçar-se 
sobre problemáticas de natureza social, política e económica” onde o designer 
faz um “levantamento das pressões e contextos externos à sua actividade.” 

Como defende Francisco Laranjo80, num contexto real, estes métodos não 
habitam propriamente dimensões distintas e frequentemente estes cruzam-
se e contaminam-se. Essa mesma contaminação, acabou por ser exactamente 
aquilo que aconteceu no decorrer desta investigação. 

Em primeiro lugar, o ponto de partida para a presente tese e no fundo também 
o seu objectivo, passava inicialmente pela investigação académica, pelo 
estudo e levantamento do campo literário que englobava o contexto prático 
e crítico do design, e por fazer um levantamento da perspectiva histórica 
intrínseca à crítica no design. No entanto, para além disso pretendia-se de 
certa forma convergir esses resultados em algo mais material, numa vertente 
prática que lhe fosse anexa e que a complementasse. Acontece que ao longo 
da investigação, o próprio conteúdo e abordagem foram mostrando que a 
investigação se encaminhava para uma vertente discursiva que se servia 
primordialmente de um registo escrito, com bases solidificadas num formato 
teórico. Esta abordagem levou-me a concluir que possivelmente os resultados 
da investigação se iriam debruçar sobretudo no primeiro modelo enunciado por 
Ramia Mazé e que se prende com um modelo crítico auto-reflexivo acerca do 
próprio percurso do investigador.

As metodologias a aplicar à investigação não passariam portanto neste caso por 
abordagens mais aproximadas a casos de estudo, a instituições, a estúdios ou 
a casos práticos dentro de um contexto projectual de design mas movimentar-
se-iam primordialmente pela a análise e pela incorporação de perspectivas 
que reflectissem sobre a prática no design e sobre o designer enquanto 
interveniente político, consciente e socialmente activo. Enquanto prática, no 
seu sentido lato, interessou-me sim desenvolver um corpo de trabalho mais 
reflexivo, estruturado e fundamentado onde pudesse questionar-me e que 
se opusesse à simples proposta académica que surge por interveniente de 
terceiros, tentando simular um contexto laboral real. Partindo do pressuposto 
que, num futuro próximo e após concluída esta fase de investigação existirão 
cada vez mais condicionantes laborais que implicarão clientes, premissas e 
constrangimentos quer formais, quer de produção, o contexto de faculdade 
torna-se consequentemente na última plataforma acessível para a fomentação 
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78   Laranjo, F. [2014, 
Abril 16]. Critical Graphic 
Design: Critical of 
What?. Consultado 
em Outubro, 2017 em: 
https://designobserver.
com/feature/critical-
graphic-design-critical-
of-what/38416

79    professora de 
práticas de Design na 
universidade de Aalto, 
Finlândia.

80   ainda referindo-me 
à posição tomada pelo 
autor no texto Critical 
Graphic Design: Critical 
of What?



DESIGN DESIGN US BACK 112METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS

de uma investigação mais estruturada e experimental. E aqui o experimental 
traduziu-se realmente em algo novo, de experiência e de descoberta por se ter 
desdobrado num formato teórico menos comum do que aquele que é o habitual 
contexto prático do design. 

A maior fonte de foco nesta investigação foi então tentar compreender, através 
de modelos históricos e posicionamentos práticos relativos à disciplina,  como 
seria possível explorar e identificar as relações intrínsecas entre a acção/ 
tomada de decisões num qualquer projecto de design e o modo como as 
mesmas afectam o projecto do ponto de vista do seu discurso, dos seus efeitos 
e da sua mensagem. Foi perceber que esses discursos se tornam visíveis em 
todo e cada projecto de design e que portanto todos eles fazem transparecer 
vozes, influências e sobretudo estratégias em comunicar. Interessou-me 
portanto desconstruír esta triangulação entre designer, mensagem/acção e 
público/ contexto para que no futuro possa adequar da melhor forma uma 
vertente prática a estas mesmas noções. 

A questão da formulação de discursos através de uma acção processual no 
design está intrinsecamente ligada à ideia de comunicação e relaciona-se 
sobretudo com questões semióticas que se prendem com a morfologia da 
construção de significados. Niklas Luhmann (1927-1998), sociólogo alemão 
apontado como uma das figuras mais importantes para a construção das 
principais teorias sociais modernas, apresentou durante a década de 80 uma 
teoria em torno da improbabilidade da comunicação onde esta pode ser 
interpretada em três níveis distintos. Em primeiro lugar, Luhmann defende 
que à partida existe improbabilidade na comunicação desde logo na própria 
individualidade da consciência humana. Assim, o autor afirma que o significado 
da mensagem pode ser apenas compreendido tendo em conta o seu contexto, 
sendo para isso necessário recorrer à consciência do seu emissor. Uma vez 
que o seu receptor, enquanto indivíduo apresenta uma consciência e memória 
própria distintas das do emissor, existe improbabilidade de comunicação. 
Existe improbabilidade num segundo nível quando existe uma limitação 
tempo-espaço relativa a um momento específico da comunicação. Ou seja, 
torna-se improvável que uma comunicação seja capaz de alcançar mais 
indivíduos que aqueles que estiveram presentes numa dada situação, porque 
o número de alcance de receptores é finito. Segundo o autor, mesmo que a 
comunicação encontre formas de se tornar constante ao longo do tempo, esta 
muito provavelmente irá deixar de ser alvo de atenção dos receptores.

A um último nível na improbabilidade de comunicar encontra-se a 
improbabilidade do sucesso da mensagem, ou seja, mesmo que a comunicação 
tenha sido assimilada pelos seus receptores, esta continua a não ter garantias 
de que será aceite na medida em que seria tida em conta pelo receptor como 
nova premissa para o seu comportamento. Caso isto se tornasse uma realidade, 
a informação assimilada pelo receptor e tida como “correcta” passaria a operar 
a um nível comportamental que iria consequentemente interferir com o próprio 
pensamento, com as experiências e a sensibilidade do receptor levando a que 
estas improbabilidade se tornem verdadeiros obstáculos na circunscrição da 
comunicação propriamente dita.

Para além destas improbabilidades, John Berger no seu livro Ways of Seeing 
(1972) sugere ainda uma outra perspectiva em relação à formulação de 
discursos baseada em recursos visuais como é o caso disciplinar do design. 
No seu livro, Berger sugere que as imagens se tornam também elas políticas 
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81    Rancière, J. [2004]. 
The Politics of aesthetics. 
Gabriel Rockhill: Autor.

82   Kuijpers, E. [2017]. 
Style? Strategy! 
On Communication 
Design as Meaning 
Production. In, Laranjo, F. 
(Ed.). Modes of Criticism 
3: Design and Democra-
cy (pp.09-17). Eindhoven: 
Onomatopee.

83     Toorn, J. V. [2016]. 
Operationalising the 
Means: Communication 
Design as Critical Prac-
tice. In, Laranjo, F. (Ed.). 
Modes of Criticism 2: 
Design and Democracy 
(pp.39-46). Porto: Autor.

e discursivas, capazes de revelar através das interpretações de cada indivíduo 
uma posição cultural construída num determinado espaço e num determinado 
tempo. Portanto para o autor, as relações entre forma e função acabam por 
nunca poder ser dissociadas na sua totalidade. Esta perspectiva traça também 
pontos comuns com a perspectiva de Jacques Rancière na qual este acreditava 
nas relações estreitas entre estética e política e na forma como estas noções 
estavam “ligadas directamente com as diferentes operações do fazer levadas a 
cabo por uma certa comunidade ou sociedade”81. 

“It is seeing which establishes our place in the surrounding world; we 
explain that world with words, but words can never undo the fact that we are 
surrounded by it. The relation between what we see and what we know is 
never settled.(…) The way we see things is affected by what we know or what 
we believe.” (BERGER, 1972)

Através de Berger apercebemo-nos que os discursos e os recursos estilísticos 
impostos por exemplo na prática do design não são um reflexo neutro de 
uma intenção de comunicação mas sim algo que lhes é imposto à partida. 
Descodifica-se através da prática e do seu contexto a natureza política 
do próprio design.

Para Els Kuijpers, crítica de design e investigadora em políticas do design 
na Universidade de Leiden na Holanda, qualquer disciplina responsável 
por práticas de implementação social e produção cultural deve “colocar-se 
constantemente numa posição de questionamento e reflexão acerca daquilo 
que faz e dos seus métodos”, uma vez que as “estruturas teóricas que as 
compõem influenciam em muito o resultado adjacente a essas práticas”82. 
Dentro do contexto do design, estes processos metodológicos parecem 
ser comumente interpretados apenas enquanto estilo ou simplesmente 
formalismos. A autora defende que a produção cultural é determinada 
“directamente pelos factores que lhe dão contexto: aspectos imateriais 
(como a linguística, as ideologias ou o intelecto) estão intrinsecamente ligados 
a circunstâncias materiais (como a tecnologia e factores sócio-económicos)” 
e estas relações têm moldado directamente os modelos de ensino e de 
investigação dentro do campo da história de arte.

Para Els, dentro do design a mensagem deveria ser trabalhada a vários níveis 
e não só a um nível “semântico” do objecto e do seu significado. A mensagem 
deveria também ser trabalhada ao nível da sua síntese e do seu pragmatismo 
dentro do discurso público. Estas conclusões vão também de encontro ao 
trabalho que Jan van Toorn tem vindo a desenvolver e relaciona-se com aquilo 
a que o autor chama de “operacionalizar os significados”83.  Para Jan van Toorn, 
os meios de produção cultural — sobretudo os “territórios proibidos” de que 
Pierre Bordieu enunciou em 1979 — como a artes, a arquitectura ou o design 
continuam desde sempre a centrar-se sobretudo na questão da forma, numa 
preocupação estética fechada em si mesma que se propõe constantemente a 
“uma abstração do pensamento” 84. 

Como o autor afirma, estas disciplinas são no fundo a maior forma de produção 
estética a operar e a compactuar com o modelo capitalista neoliberal atual e 
portanto encontramo-nos hoje com uma falta de “sensibilidade do real e de 
um espírito crítico como aquele que podíamos encontrar nos movimentos 
modernistas avant-garde, onde se desafiavam e questionavam posições de 
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poder”, assim corremos hoje o risco de “reduzir as conquistas do trabalho e dos 
ideais modernistas em noções individualizadas e desconexas de um contexto 
histórico” que se resumem agora a contextos estéticos.

“This is why our situation today first of all calls for the rediscovery of a 
politically aware, empirical form of operationalisation of the means. After all, 
the choice of a political subject or a critical position does not in itself make 
the message political. It is the way the message is intended and shaped that is 
by definition political.” 

(TOORN, 2017) 84

Ou seja, para Toorn o tom crítico dentro da prática do design não reside 
no aspecto político em si mesmo mas deveria residir numa metodologia 
processual que interligasse directamente o pensamento e acção. “Desta forma 
a metodologia poderia tornar-se política por natureza”85. 

Els Kuijpers afirma que a comunicação é vista hoje como um “processo 
linear” para uma “acção racional e transparente” e que essa visão acaba por 
resultar num empobrecimento claro do potencial comunicacional uma vez 
que não deixa espaço para outros modelos mais sensoriais e adjacentes. 
Esta visão linear reflecte uma certa ideologia funcionalista onde se enuncia 
que a melhor forma será sempre aquela que melhor servirá o seu propósito. 
Segundo esta perspectiva, a relação de separação entre forma e função é 
vista como algo natural, consequente e portanto recusa a ideia de que esta 
possa ser culturalmente moldada. Graças a estas concepções torna-se uma 
barreira construir nos dias de hoje uma nova perspectiva dentro do design. É 
necessário que se investigue e produzam uma série de trabalhos no sentido de 
demonstrar que consciência e mediação não podem estar dissociados quando 
se fala numa prática em design. Dentro destas há ainda uma série de relações 
sociais, tecnológicas e discursivas que fazem do designer “produtor e produto” 
simultaneamente. Enzensberger no ensaio Kit de Construção para uma teoria 
dos media (1970) constatou que todo e qualquer uso dos meios de comunicação 
requer à partida manipulação e o mesmo pode ser dito do design. 

“Every use of media requires manipulation. The most elementary actions 
connected with production — from the choice of the medium via recording, 
montage, synchronization and mixing to distribution — are all interventions 
in the existing material. Writing, filming and distribution do not exist 
without manipulation.” 

(ENZENSBERGER, 1970 : 166) 85

Isto implica que projectos de design se insiram num princípio metodológico 
semelhante. Pelo simples facto de existirem, estes foram inegavelmente 
sinónimo de intervenção. Els defende então que o designer, antes de partir 
para uma componente prática dentro de um projecto de envolvimento social 
e cultural, deve primeiro questionar-se acerca de quais as intenções reais da 
mensagem e como é que esta deve operar. Para a autora este processo está 
assim directamente relacionado com uma componente estratégica que começa 
aqui a substituir concepções de estilo. Contudo, a produção de significados fica 
dependente ainda de um outro factor: o seu receptor. Aqui, é desempenhado 
um papel fulcral na criação de significados na medida em que os mesmos só 
estarão completos mediante a interpretação una e individual do receptor. 

84    Toorn, J. V. [2016]. 
Operationalising the 
Means: Communication 
Design as Critical 
Practice. In, Laranjo, 
F. (Ed.). Modes of 
Criticism 2: Design and 
Democracy (pp.39-46). 
Porto: Autor.

85    Enzensberger, H. M. 
citado em Kuijpers, E. 
[2017]. Style? Strategy! 
On Communication 
Design as Meaning 
Production. In, Laranjo, 
F. (Ed.). Modes of 
Criticism 3: Design 
and Democracy 
(pp.09-17). Eindhoven: 
Onomatopee.
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De outro ponto de vista, pode dizer-se que o próprio projecto ou trabalho se 
libertam do seu significado pois este não lhe é fixo ou adjacente, existe em vez 
disso uma  dinâmica exterior ao objecto entre produtor e receptor onde lhe vão 
construindo e reconstruindo significados consoante a passagem do tempo e 
das circunstâncias. E, esta ideia de que significados se tornam exteriores aos 
objectos, co-habita assim com as perspectivas de comunicação enunciadas 
por Lhumann dado que admite a possibilidade de mudanças dos mesmos em 
relação ao objecto tendo em conta a pluralidade de leituras e circunstancias 
que influenciem os seus diferentes e potenciais receptores. Para Els, estas 
dinâmicas adquirem o poder de “disrupção e transformação das estruturas do 
próprio trabalho”86.

Por conseguinte, concluí-se que cada objecto ou artefacto de design carrega 
consigo um pendor intencional e uma mentalidade embora esta possa ser levada 
a cabo de forma consciente ou inconsciente. Cada livro, cada cartaz, cada jornal, 
cada nova app, vídeo, website ou até mesmo as próprias exposições, podem 
ser traduzidas em posições e intenções ainda que isso aconteça, quando muito, 
somente através da sua forma de edição (posicionamento, enquadramento 
e escolha de aspectos visuais). Definindo estratégia enquanto uma prática 
comunicacional tornada consciente ou inconscientemente intencional, 
o design transforma-se assim ele próprio numa actividade estratégica que opera 
de forma deliberada entre a realidade da comunicação e a mentalidade com 
vista à atribuição de significados a essa mesma realidade. Assim, o gesto de 
comunicação através do design não se limita a reflectir somente realidades de 
forma acrítica mas confere-lhe pelo contrário, posições e estratégias às quais 
comumente acabamos por chamar estilo. 

Estilo, tendências, tiques gráficos ou os tratamentos formais que nós designers 
atribuímos a objectos ou a artefatos de comunicação revelam então ser na 
verdade uma outra terminologia usada para traduzir relações ideológicas e 
de poder que se encontram enraízadas nas concepções do próprio produtor/
autor. Rapidamente esta perspectiva se torna em algo visível através de um 
método de observação directa onde nos propomos, por exemplo, a analisar o 
contexto inerente à nossa experiência. No espectro aproximado à perspectiva 
do design que presencio enquanto investigador, a cidade do Porto e sobretudo 
o panorama cultural que a mesma vive acabaram por se tornar obviamente 
em claros focos de observação deste tipo de discursos, sendo de seguida alvo 
de análise e intrepretação. Posto isto, parte-se aqui da ideia de que a cena do 
design do Porto interfere claramente nas estratégias da própria cidade e vê 
nela uma forma de legitimação da sua cultura, instigando uma investigação 
mais concreta das suas dinâmicas e articulações em comparação com as 
circunstâncias e contextos da produção em design abordados anteriormente.  
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CASO DE ESTUDO:
A CENA DO PORTO

Ainda que a identidade de uma cidade não seja algo que se encerre em si 
mesmo, é no entanto notório no Porto hoje — como em muitas outras cidades 
— uma produção cultural muito particular fruto de condições específicas que 
operam dentro da mesma. Sobretudo relacionada com condições políticas e 
económicas, estas relações entre a cidade e a forma como é produzido o design 
para a mesma revelam intenções e posições estratégicas de comunicação que 
possivelmente seriam diferentes caso o seu contexto ou a sua cidade fossem 
também eles diferentes. Os objectos de design desenhados para a cidade 
vão naturalmente conferindo-lhe identidade, fazem transparecer estados 
de espírito e um certo posicionamento social. Aqui, o design associa-se 
directamente com instituições e programas onde por isso, passa a servir 
a sua comunidade, a servir um público e um meio social no qual se insere. 

Esta dinâmica entre o design e o contexto cultural da cidade do Porto, pode 
dizer-se que teve um dos seus primeiros impactos na altura do evento Porto 
2001. A cidade do Porto tinha sido destacada nesse ano para ser a Capital 
Europeia da Cultura87, um projecto que nesse ano foi levado a par com a cidade 
de Roterdão. Este evento, criado por iniciativa da União Europeia, implicou por 
si só um enorme investimento capital na restruturação da cidade quer a nível de 
infra-estruturas (como a Casa da Música [projectada por Rem Koolhaas e alvo 
de forte discussão crítica durante a sua construção] ou o Edifício Transparente),  
quer a nível de recuperação de espaços públicos. Os fundos europeus serviram 
assim para a fixação de uma nova cidade em obras e para a criação de uma 
programação cultural extensa. O programa, desdobrado em áreas como a 
música, dança, ciência, literatura, teatro, artes plásticas, arquitectura ou design 
contou com a programação de Paulo Cunha e Silva (1962-2015) e estendeu-se
a vários locais da cidade. Esta iniciativa implicou também a criação de 
uma identidade gráfica que seria levada a cabo pela Albuquerque Designers. 
Podemos afirmar então que a iniciativa Porto 2001 acabou por ser um dos 
primeiros grandes clientes do design na cidade Porto e que arrastou com ela 
uma série de dinâmicas práticas e discursivas que permitiram, ainda que de 
forma pouco vincada, um novo estágio da actividade e da cena artística na 
cidade. O Porto 2001, devido à necessidade abundante de objectos gráficos, 
viria a constituir o primeiro ponto de partida para que designers como os R2 
ou Martino & Jaña se pudessem estabelecer e fixar na cidade. Estes, acabariam 
também por ser parte integrante da primeira geração de designers a fazer uso 
de computadores pessoais e durante os anos seguintes viriam a conseguir  
manter a sua prática sob alçada de instituíções culturais.

Durante os anos seguintes, a alguma actividade que havia sido trazida pela 
Capital Europeia da Cultura começou a esgotar-se e assistia-se agora a 
uma época de transição onde os grandes colectivos artísticos da cidade 
se repartiam em operações mantidas por pequenas individualidades. A cena 
cultural pública foi-se esmorecendo e desintegrando em pequenos nichos e 
actividades que iam tendo pouca expressão na definição de uma identidade 
do design na cidade. As instituíções culturais tornar-se-iam então os principais 
focos de algum estímulo no design enquanto prática de definição identitária. 
Instituições como o Teatro Nacional de São João ( que altera a sua imagem em 
2003 com a DROP e mantém com eles uma longa relação de produção) ou a 

87    a Capital Europeia 
da Cultura é uma 
iniciativa levada a cbo 
pela União Europeia a 
fim de promover uma 
determinada cidade 
europeia durante um 
determinado espaço de 
tempo. Esta iniciativa 
teve o seu início no ano 
de 1985, primeiramente 
com o nome Cidade 
Europeia da Cultura. 
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Casa da Música (com design de Sagmeister & Walsh e aplicação de André Cruz 
e Sara Westermann) iam dando estímulos à prática de um design institucional 
e cultural que faziam adivinhar o tipo de cliente mais comum e frequente 
que a cidade iria ter durantes os anos seguintes. 
 
Mais tarde o Porto viria a receber outro tipo de estímulos associados à chegada 
de companhias de viagens lowcost e tornar-se-ia numa cidade cada vez mais 
movimentada, turística e metropolitana. Apesar desta nova agitação, durante 
o mandato de Rui Rio, caracterizado pelo pouco ou nenhum investimento 
cultural, a cena artística viria a estancar por falta de apoios à cultura e falta 
de verbas. A produção de um discurso e de uma prática identitária dentro do 
design gráfico no Porto viria a vincar-se só num passado relativamente recente, 
a partir do momento da eleição de Rui Moreira para a presidência da câmara 
mas também sobretudo pelo seu vereador da cultura, Paulo Cunha e Silva. 
O impulso dado pelo vereador à produção de design feito por jovens designers 
da cidade (como Pedro Nora, Inês Nepomuceno, Márcia Novais, Rui Silva, 
AND ATELIER, ROYAL STUDIO, COLÖNIA ou Dayana Lucas) a par com 
outros estúdios ou designers já estabelecidos (como os DROP, DOBRA, 
Martino & Jaña, BOLOS QUENTES, R2, Eduardo Aires Studio, Andrew 
Howard, Rui Mendonça, Dino dos Santos ou João Nunes) marcou também uma 
posição, uma tentativa clara de associar cada vez mais os eventos promovidos 
pela cidade a novas práticas, novos discursos e novos públicos, construindo 
identidades e imagens contemporâneas para a cidade através da sua cultura. 
É de assinalar também a existência de um circunscrito mas ainda assim 
significativo discurso crítico dentro do design do Porto e que foi sendo 
impulsionado sobretudo por José Bártolo e Mário Moura através de 
plataformas online.

Esta nova identidade foi reflexo de mudanças na forma como o próprio design 
passa a ser exercido dentro da cidade. Mostrou que existe agora uma maior 
abertura social para a sua prática, uma tendência para operar numa escala 
pequena embora a sua projecção adquira muitas vezes grandes dimensões. 
Mostra ainda que os projectos de maior escala já não têm que implicar o 
recurso a grandes ateliers — grande parte dos trabalhos são agora levados a 
cabo por designers por conta individual — e revela que o design se estabelece 
agora como actividade paralela a outras actividades do designer — também 
sinal da precariedade que a cidade e o país atravessam. Aqui, o fenómeno 
dos novos projectos de design levados a cabo por designers a título individual 
indiciam que a sua própria individualidade, a sua identidade, é também 
ela motor para a atribuíção de significado nos próprios projectos. 

Esse extravasamento identitário do designer para os próprios projectos que 
se podem observar dentro do contexto da cidade, é também sinal de ruptura 
com metodologias e processos modernistas, onde o ideal seria até que a voz do 
designer permanecesse invisível dentro dos projectos de design que desenvolvia. 

Obrigado a alimentar uma postura identitária que tem muito que ver com as 
questões de precariedade, a posição do designer é agora vista como inerente 
à própria criação, acabando por se tornar ele próprio num gestor. A nova 
identidade da Câmara do Porto — Porto. (ponto) — construída pelos WHITE 
STUDIO é exemplo disso na medida em que o seu concurso, o seu processo 
de selecção e a sua materialização se tornaram públicos. Foi um processo 
mediatizado e comentado que gerou discursos dentro e fora de si mesmo, 
exigindo que a própria identidade do projecto e da cidade fosse sendo gerida 
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pelo design que a construía. Em relação à sua formalização gráfica, a identidade 
do Porto surge a partir de construções modulares de influências tambe´m elas 
modernista,  materializadas por pictogramas e que estabelecem uma relação 
por abstracção com os azulejos azuis e brancos visiveis em algumas das 
fachadas históricas da cidade. Obviamente que a questão da cor não deixa de 
estar também intrinsecamente associada num outro plano às cores do clube da 
cidade e obviamente que a questão da modularidade que compõe os elementos 
gráficos da identidade do Porto parecem poder adaptar-se facilmente a outros 
contextos de uma outra qualquer cidade Europeia. (Conseguiria, por exemplo, 
a identidade do Porto sustentar alguma outra cor que não o azul?) Portanto, 
o que se pretende dizer aqui é que nada disto acaba por ser novo mas que não 
tem necessáriamente que ser mau por causa disso. A contrução identitária da 
cidade assenta assumidamente em formatos modulares e estandardizados que 
já haviam sido introduzidos com o Estilo Tipográfico Internacional e parecem 
poder encaixar num qualquer outro discurso caso a intenção fosse essa 
(o mesmo sistema foi usado por Sagmeister na imagem da casa da Música). 
A questão aqui reside na articulação desses discursos e na forma como foram 
apresentados, parecendo querer criar-se uma marca que seja assimilada do seu 
exterior mas que ignora as características identitárias do seu núcleo. O próprio 
ponto (.) parece querer resumir tudo em si mesmo, um discurso de demarcação 
de autenticidade ou reflexo de um afirmação sólida talvez, mas revela ao 
mesmo tempo um silêncio total. Na sua versão mais simples, onde a identidade 
se faz representar pela palavra “Porto.” e por um rectânculo azul, a marca parece 
descaracterizada. Se lhe tirarmos o ponto, o grafismo que compõe a palvra 
“Porto” corre o risco de se tornar genérica, quase como se se assemelhasse 
a uma marca branca. Os discursos associados à identidade, revelam assim 
claros posicionamentos estratégicos de comunicação na medida em que os 
seus grafismos são suficientemente abrangentes para albergar articulações 
semióticas capazes de sustento conceptual.

Para além da imagem gráfica da Câmara, outros projectos gráficos 
desenvolvidos para a Galeria Municipal, para a Biblioteca ou para outros nichos 
da cultura como o plano curatorial revelam linguagens e discursos semelhantes 
que parecem partilhar uma mesma identidade entre si, quanto mais não seja, 
por partilharem dos mesmos clientes.

Esta espécie de design corporativo desenvolvido para a cidade foi sendo frisado 
em exposições como Design da Cultura, Cultura do Design88, ou na exposição 
Design by Porto, Porto by Design89 — na qual foi feita uma retrospectiva 
daqueles que foram os últimos anos do design desenvolvido para a cultura 
na cidade do Porto durante o mandato de Rui Moreira— e recentemente 
distinguido durante a bienal de design gráfico de Brno em 2018 — na qual foi 
criada uma exposição à volta de uma série de trabalhos gráficos e designers 
da cidade do Porto, comissariada pelo grupo OKOLO e intitulada Porto: 
The graphic scene in one city. 

O facto de se ter abordado dentro da contextualização histórica um passado 
português dentro de um contexto expositivo do design foi importante para 
estabelecer agora um paralelismo com o seu panorama actual uma vez que 
é dentro deste circuito onde se podem observar com maior clareza afluências de 
discurso entre design, política, cultura, sociedade e estratégias comunicacionais. 
Embora o aspecto formal dos trabalhos se aproxime de uma cultura visual e de 
um certo revivalismo do estilo internacional tipográfico que se havia estabelecido 
a partir de 1950, os trabalhos revelam no seu âmago uma resposta àquilo que são 

88    Exposição 
organizada em 2016 nos 
Paços do Concelho da 
Câmara do Porto, com 
curadoria de Márcia 
Novais e Luís Pinto 
Nunes. A exposição 
revisitava os principais 
projectos gráficos 
desenvolvidos para a 
cultura durante o ano de 
2015 e que espelhavam 
a “estratégia da cultura 
municipal". In http://
www.porto.pt/noticias/
estrategia-cultural-do-
municipio-espelhada-
em-design-da-cultura 
consultado a 17 de Maio 
de 2018.

89     Exposição 
organizada em 2017 no 
Edíficio dos Correios 
da Câmara do Porto, 
inserida no âmbito do 
evento European Design 
Awards.
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as condicionantes económicas e processuais que as entidades culturais públicas 
da cidade atravessam. Estes objectos caracterizam-se sobretudo pelas pequenas 
tiragens, pela impressão em offset, pelo arranjo tipográfico em detrimento 
de imagens, pelas fontes não serifadas e pelo desenvolvimento de grafismo 
modulares, sistemáticos e inseridos em grelhas — permitindo que os seus 
arranjos possam ser convertidos e adaptados a diferentes naturezas projectuais 
garntindo sempre à partida uma boa capacidade de adequação. 

A identidade pública da cidade passa então a ser muito mais do que aquilo 
que os seus formalismo apresentam, reflecte um perfil estratégico de abertura 
a novos discursos que se tornam públicos e plurais, a novas dinâmicas entre 
programações culturais e os seus processos de curadoria e à diversificação de 
intervenientes que apesar de tudo vão estabelecendo relações de proximidade 
e coerência entre si. 

No Porto, como em muitas outras cidades, esta espécie de negócio entre uma 
produção autoral e uma implementação adequada aos programas estabelecidos 
pelos seus clientes — sejam eles públicos ou não — irá à partida ser sempre 
circunscrita por constrangimentos, sejam eles orçamentais, materiais 
ou temporais. Estes constrangimentos acabam também eles por estreitar 
afinidades formais e comunicacionais entre os diversos agentes da cidade 
às quais chamamos agora de “estilo” ou “cena do Porto”. 

Fica-se assim então com a sensação da existência de um programa ou sistema 
específico dentro do design que é transversal à comunidade do Porto mas que 
no fundo acaba por ser resultado de uma componente estratégica que tem 
raízes em posicionamentos políticos e discursivos dos órgãos que operam 
a própria cidade. Assim, a perpetuação da cultura como elemento inerente 
à identidade da cidade fazem dos projectos de design os seus aliados mais 
significativos. Estes tornam-se numa extensão e num potenciador de 
discursos fundamental para a sua inserção num contexto social e por isso 
estão dependentes de figuras como instituições, artistas, programadores 
e dos próprios designers para que a sua aplicação seja feita de forma 
consciente, crítica e socialmente comprometida. 
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There has to be a coherent basis for critical 
thinking, a considered position according 
to which a piece of criticism can be 
understood, and writing remains the best 
medium in which to develop this. Let’s stop 
kidding ourselves. Without the writing, 
it isn’t going to happen.

(Poynor, 2005) 90
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90    Poynor, R. [2005, 
Setembro]. Where Are 
the Design Critics?. 
Consultado em Outubro 
12, 2017 em: https://
designobserver.com/
feature/where-are-the-
design-critics/3767/.
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No final da jornada que constitui uma dissertação de tese 
— e reflectindo acerca do que tudo isso implica directa e 
indirectamente para futura investigação e investigador — torna-se 
lógico concluir com aquilo que são os pontos mais relevantes no 
que diz respeito à implementação e concretização do projecto 
Design design us back. Modelos históricos e posicionamentos 
contemporâneos dentro da crítica do design enquanto método 
para uma prática reflexiva e auto-consciente. 

Considerou-se relevante concluír a presente investigação — 
pelo menos naquilo que diz respeito à sua vinculação académica 
— não formulando respostas, mas naturalmente alimentando as 
questões que a investigação levantou a partir de si. Questões essas 
que possam servir de orientação e mote para a continuidade da 
presente investigação em práticas disciplinares futuras, onde se 
cruzem de forma directa pensamentos e acções como tentativa 
de construção de metodologias “políticas por natureza”91. 
Por outro lado, tentou-se também questionar aqui qual seria o 
papel do ensino superior na formulação destas mesmas posições 
e na formulação de discursos disciplinares entre os alunos, 
sobretudo num contexto tão concreto e particular que acaba por 
ser este onde se encerram a Faculdade de Belas Artes e o país.  

Observamos durante a investigação que as relações dialéticas 
entre passado e presente foram aqui o principal motor 
impulsionador para a construção de consciências passíveis de 
serem adoptadas no futuro, tendo sido através delas que se tornou 
possível definir um campo de actuação e posteriormente incidir 
sobre um contexto actual, desenvolvendo e explorando posições 
próprias dentro da prática do design em Portugal. 

Assim, interessa perceber que papel tem ou pode ter o design 
gráfico na construção/ transformação de um ideal social e de 
um bem comum cada vez mais elevado e consciente? Por outro 
lado, de que forma essas práticas podem ser materializadas 
em conteúdos comunicacionais referentes a projectos social 
e culturalmente orientados? Como podem os seus discursos 
influenciar os contextos sociais onde se inserem e manifestar 
posições? Será a escrita relevante para a validação 
e concretização deste tipo de práticas?

Tentou-se aqui explorar estas questões no sentido de se aferir 
sobre que modos operou o design durante os seus diferentes 
períodos históricos, na tentativa de o posicionar e contrapor 
relativamente ao seu discurso disciplinar contemporâneo, 
delineando através deste, estratégias concretas de discurso. 
Ao mesmo tempo, com a exploração de diferentes contextos 

91    Toorn, J. V. [2016]. 
Operationalising the 
Means: Communication 
Design as Critical 
Practice. In, Laranjo, 
F. (Ed.). Modes of 
Criticism 2: Design and 
Democracy (pp.39-46). 
Porto: Autor.
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92     Costa, D. [1993] 
Design e Mal-estar. In 
AVV, Design em Aberto. 
Porto: CPD. através de 
Bártolo, J. [2008, Março 
23]. Design Reader. 
Consultado a 12 de Jun-
ho, 2018. disponível em 
http://reactor-reactor.
blogspot.com/2008/03/
ao-pensar-no-design-
coloca-se.html.

e casos de estudo tentou-se analisar os modos de operar do design 
quando inserido em diferentes núcleos, diferentes paradigmas 
e diferentes causas.

Daciano da Costa, no seu ensaio intitulado Design e mal-estar 
escrevia que “ao pensar no Design coloca-se imediatamente 
a questão do desassossego ou mal-estar com alguns indícios de 
infelicidade. Indícios que quanto mais tentamos compreender 
e interpretar mais se aprofunda esse mal-estar. Designers inquietos, 
teóricos e críticos desatentos, produtores (industriais) reticentes 
e público atónito, são o quadro do mal-estar do e no design.”.92
Este mal-estar a que Daciano da Costa se referia talvez se 
relacione com o facto de na altura (e hoje) existir ainda pouca 
consolidação e divulgação de um pensamento crítico sobre design 
em Portugal. Embora com as suas claras limitações, falhas e 
fragmentações a presente investigação tentou — ainda que dentro 
de uma escala mínima e pessoal — dar o primeiro passo para uma 
observação mais atenta dos circuitos onde se inscreve o design 
gráfico e canalizar a mesma para algum tipo de materialização, 
quer escrita, quer posteriormente prática.

Como se foi afirmando ao longo da introdução da dissertação, 
a pretensão principal desta investigação sempre foi no fundo 
tentar conquistar espaço para a reflexão, por se ter consciência 
que esta acaba por ser cada vez mais escassa e limitada dentro 
do contexto de ensino, por se silenciar em prol de automações, 
mecanizações e estandardizações cada vez maiores dentro 
dos modelos académicos. Nesse sentido, pelo simples facto de 
se ter conquistado sensivelmente um ano para a leitura, para a 
reflexão e para a construção de um ensaio auto-proposto à volta 
do design e daquela que tem sido a experiência do investigador 
dentro do mesmo, considera-se que que a presente investigação se 
tornou por si só em algo significativamente positivo e de relevante 
contribuição na formulação de pensamentos críticos passíveis 
de serem adoptados. 

Posto isto, considera-se portanto que um futuro universo laboral 
não encerra nem deve encerrar esta busca pela reflexão, mas deve 
sim pelo contrário tornar-se num efusivo potenciador da mesma, 
cultivando cada vez mais uma postura crítica em relação às suas 
práticas disciplinares e laborais, mantendo um registo activo 
e interventivo dentro delas.
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