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RESUMO

Este projecto pretende analisar a identidade do design de forma a chegar 
a um design de identidade queer. Parte-se do reconhecimento do mascu-
lino como aspecto dominante no design, traduzindo-se em ideais de neu-
tralidade, um foco mais comercial e desenvolvimento de soluções gráficas 
universais. Esta posição, apoiada pelo modernista Paul Rand, é confrontada 
com a de Sheila Levrant de Bretteville, designer pós-moderna e feminista, 
olhando sobre a identidade do designer, a sua individualidade e consciên-
cia, e presença na prática do design.

São introduzidas as subculturas do underground, queer, punk e DIY 
que permitiram o surgimento e impulso das fanzines. Estas publicações 
independentes tornaram-se numa plataforma de expressão de identidade 
de minorias de género, raça e sexualidade. A análise centra-se então no 
Queercore, movimento que surgiu através de figuras como G. B. Jones, 
Bruce LaBruce e Vaginal Davis que se envolveram na produção de obras 
que reclamavam espaço e visibilidade a corpos, temáticas e identidade 
queer. O texto conclui com três entrevistas e um olhar ao contexto actual 
do mundo das fanzines.

Paralelamente, foi também criada uma fanzine reunindo os conteúdos 
abordados numa publicação que cria, graficamente, a sua própria abor-
dagem em relação à identidade queer do design, apoiado por valores 
pós-modernistas e forma do Queercore.

Palavras-chave: Queer, Identidade, Design, Fanzines, Queercore

ABSTRACT

This project aims to analyze the identity of design in order to reach a design 
of queer identity. Masculinity is recognised as a dominant aspect in design, 
translating in ideals of neutrality, more comercial focus and development 
of universal graphic solutions. This position, backed by the modernist Paul 
Rand, is confronted with Sheila Levrant de Bretteville’s, a post-modernist 
and feminist designer, whilst looking at the identity of the designer, his indi-
viduality, conscience and presence in the design practice.

Subcultures of the underground, queer, punk and DIY are introduced, 
which allowed the emergence and boost of fanzines. These independent 
publications have become a platform for the expression of minority identi-
ties of gender, race and sexuality. The analysis then focuses on Queercore, 
a movement that emerged through figures such as G. B. Jones, Bruce 
LaBruce and Vaginal Davis who involved in the production of works that 
demanded space and visibility to queer bodies, themes and identities.  
The text concludes with three interviews and a look at the current context 
of the fanzine world.

In parallel, a fanzine was also created, bringing together the contents cov-
ered in a publication that graphically creates its own approach to the queer 
identity of design, supported by postmodernist values   and Queercore form. 

Key-words: Queer, Identity, Design, Fanzines, Queercore
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MAKING AS A GAY MAN IS A POLITICAL 
STATEMENT THAT I WILL NOT BE RELEGATED 
TO THE PERIPHERY OF SOCIETY, SEEN AS 
INCONSEQUENTIAL, OR BE WITHOUT THE POWER 
TO SHAPE MY OWN WORLD AND THE WORLDS 
OF OTHERS.

(Ulrich, Making Queer, 2015)
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A palavra “queer” carrega grande história e significado. Hoje, o termo 
abrange as orientações sexuais e identidades de género que representam 
uma minoria na nossa sociedade, ou seja, que não encaixam nas expectati-
vas de heterossexualidade (orientação sexual definida pela atracção ao sexo 
oposto) e cisgeneridade (quando a identificação de género de uma pessoa 
corresponde ao género a si atribuído à nascença). Ao significar estranho 
e peculiar, era uma designação pejorativa para as pessoas Lésbicas, gays, 
Bissexuais e Transexuais que integravam na sigla LGBT. No final dos anos 
80 e início dos anos 90, a palavra começou a ser apropriada pelas pessoas 
contra quem era usada como insulto, revertida pelos membros do grupo 
ACT UP1 na altura da crise da SIDA. Adquiriu, assim, as conotação de luta 
contra a marginalização das minorias sexuais, visibilidade e de conquista 
por aceitação na sociedade, como é exemplo o famoso slogan “We’re here! 
We’re Queer! Get used to it!” da Queer Nation2. A partir do momento em 
que o termo “queer” foi politizado, usado para mostrar desagrado com as 
políticas não inclusivas americanas, também se abriu caminho a que se 
tornasse objecto de estudo, tendo assim alcançado um estatuto académico 
no início dos anos 90, emergindo com os estudos feministas, com as áreas 
de estudos de género, teoria queer, políticas de identidade, através do tra-
balho de nomes como Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, Lee Edelman 
e Teresa de Lauretis (Kornak, 2015).

Através da luta pelos direitos, espaço para visibilidade e, consequente-
mente, uma crescente integração na sociedade para as pessoas LGBT, o 
termo queer não só passou a servir de identificação para uma comunidade, 
como uma determinação de orgulho, aceitação da sua história e atitude. 
Enquanto há 40 anos isso representava sobrevivência e aceitação, hoje 
é uma não conformidade para com as regras heteronormativas, binárias e 
pré-concebidas pela sociedade em relação à nossa própria identidade e 
aspectos da vida. Nesse caso, enquanto muitos podem apenas consider-
ar “queer” alguém que se enquadre no espectro lésbico, gay, bi ou trans, 
hoje é muito mais do que isso quando se alarga para além das relações 
com o corpo, identidade de género ou sexualidade e se assume como uma 

postura assumida da consciência política e ética das 
dinâmicas da nossa sociedade, de um sentimento iden-
titário e de não estereotipação. Como ainda defende 
Judith Butler, o género é uma construção social, uma 
performance identitária que vamos adquirindo, sendo 
o “queer” uma verdadeira expressão dessa perspectiva 
do género como descontínuo em relação ao corpo da 
pessoa, contrariando a pré-concepção binária e heter-
onormativa associada pela sociedade.

1. AIDS Coalition To Unleash 

Power, é um grupo de pessoas 

comprometidas na acção directa 

contra a crise da SIDA

Fig. 1

2. um grupo activista 

LGBTQ surgido a 1990 em 

Nova Iorque que pretendia 

combater a tendência de 

violência homofóbica e falta de 

representação nos media

Fig. 2
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“Gender is the repeated stylization of the body, a set 
of repeated acts within a highly rigid regulatory frame 
that congeal over time to produce the appearance of 
substance, of a natural sort of being. A political gene-
alogy of gender ontologies, if it is successful, will de-
construct the substantive appearance of gender into its 
constitutive acts and locate and account for those acts 
within the compulsory frames set by the various forc-
es that police the social appearance of gender” (Butler, 
1990, p. 33).

Nesse caso, uma performance de identidade “queer” 
age como uma identidade não masculina, tanto na sua 
aparência como nas suas motivações, sendo que se 
pode considerar ainda que o género masculino repre-
senta um agente repressor dessa performatividade do 
género, assunto que será mais à frente aprofundado 
em análise da própria identidade do design. O termo 

“queer” ganha assim, para Butler, uma força política no debate de aspectos 
de género e sexualidade, para sinalizar uma oposição a atitudes conser-
vadoras e desestabilizar as posições mais tradicionais destas noções de 
identidade. É esse espaço que o termo abre e que passou a representar-se 
na sigla actualizada de LGBTQ, que usaremos daqui em diante e sem re-
curso a aspas. Queer carrega então a atitude de um olhar activamente em 
contacto, questionamento e alternativa aos contextos envolventes. E é este 
ponto de partida que quero assumir como uma espécie de filtro na minha 
pesquisa, análise e desenvolvimento do mestrado. Num mundo onde o 
homem ocupa mais e maiores posições de poder, definindo o sistema da 
sociedade patriarcal em que vivemos, o mesmo não é excepção no design 
que sempre se regeu e impôs por valores e identidade masculinos. Assim 
sendo, é bastante relevante e incisiva uma análise de olhar queer sobre a 
identidade do design, pois a sua conformidade, exemplificada por grandes 
designers como Paul Rand (cujos ideais e identidade no design serão 
abordados mais à frente) também se reflecte em fenómenos como o da 
desigualdade de representação de género no design. É necessário haver 
sensibilidade social, política, económica quando se lida com vários aspec-
tos da vida das pessoas, os quais requerem a prática do design, seja naqui-
lo que comunica, de que forma, em que contexto, com que intenções e im-
pacto. Mas, tal como aponta Neal Ulrich (Making Queer, 2015), uma atitude 
queer representa um confronto com esta perspectiva do que é o design: 

Fig. 3 Designers encode objects with information; it is therefore their job to 
craft a particular message and communicate that effectively. The thing is, 
there’s a lot of liberty in choosing exactly what that message will be, as long 
as you can see beyond normative ways of thinking and doing.(…)Especially 
as a gay man, I see these implicit messages as a powerful opportunity to 
redesign the world in my image—to shed heteronormative and masculinist 
modes of thinking and doing that are deeply ingrained in society. (Ulrich, 
Making Queer, 2015)

Ou seja, a presença queer serve de ruptura do que para nós está es-
tabelecido como normal, é a forma de pensarmos e agirmos independen-
temente de sistemas, convenções e pré-concepções sociais, as quais nos 
foram impostas e com que aprendemos a viver. Ulrich refere que a sua 
prática é assumidamente queer e com uma perspectiva de “other”, o que o 
leva a querer rejeitar os standards esperados no design de mobiliário. Esta 
visão é poderosa, a de um entendimento que todos os aspectos da nossa 
sociedade foram desenhados e a sensibilidade para os re-moldar, contor-
nando valores heteronormativos, de segregação de género, raça ou classe.

Fig. 4
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Desde sempre que há no design, tido como 
algo reconhecido e usado profissionalmente, 
um aspecto que lhe parece atribuído de forma 
inerente e dominante. Segundo a acepção 
comum, o design é uma ferramenta lógica, 
funcional e masculina, sendo que esse es-
tatuto do design parece estar estabelecido 
como algo neutro e universal. Mas o facto de 
haver essa pré-concepção indica como tem 
uma identidade que adquiriu dos designers e 
dos seus valores, que definiram convenções, 
movimentos, escolas e assim moldaram o 
foco e direcção da prática do design. Uma 
definição mais masculina e sóbria não se trata 

pois de um aspecto inerente ao design, mas sim de uma reflexão do uso 
que lhe foi constantemente incutido. O design não só tem uma identidade 
construída, como, por influência do modernismo, rejeita outras abordagens 
e aspectos no design, o que se reflecte numa hegemonia masculina que 
ainda hoje se verifica. 

Esta identidade pode ser encontrada em Paul Rand, importante de-
signer gráfico americano, que era um grande admirador do design europeu 
(Bauhaus, Swiss Style, International Typographic Style), adoptava uma ati-
tude bastante rigorosa e fechada na profissão do design e impunha os seus 
ideais como uma maneira correcta de o pensar ou praticar, limitando ainda 
outras perspectivas, por exemplo, que não se focavam tanto na formalidade 
do design, nem valorizavam uma finalidade mais comercial. Uma das carac-
terísticas do design que Rand rejeitava era o que ele associava ao feminino, 
como se tivesse receio da perda do seu valor, crédito e legitimidade de uma 
ferramenta profissional, ao ser visto como algo conotado com mulheres. O 
design tinha de se reger por uma identidade masculina, como referiu em 
Good Design Is Goodwill (1987):

In some circles art and design were, and still are, considered effemi-
nate, something “removed from the common affairs of men.” Others saw all 
artists “performing no useful function they could understand.” At one time, 
design was even considered a woman’s job. “Let men construct and wom-
en decorate,” said Benn Pitman, the man who brought new ideas about the 
arts from England to the United States in the 1850s. To the businessman 
whose mind-set is only the bottom line, any reference to art or design is 
often an embarrassment.

Fig. 5 Rand valida a sua posição em relação ao design justificando que a quali-
dade intrínseca é a única medida real de bom design (Rand, 1987), mas 
não se pode assumir esta perspectiva como uma verdade lógica ou indis-
cutível por se afastar da sensibilidade e subjectividade das “artes”. Esta é 
mais uma construção social definida por valores que foram incutidos no 
design, sendo também resultado de influências de outras identidades. Paul 
Rand foi muito vocal na defesa de um design orientado para uma práti-
ca corporativa e comercial mas não é caso único, pois tendo uma forte 
inclinação pelo design europeu, vem de um contexto em que os design-
ers começaram a trazer a sensibilidade expressiva do artista moderno para 
a publicidade e design gráfico, indício da forte admiração de Rand pelo 
Modernismo, como é referido em Design, Writing, Research (Lupton, Ellen; 
Miller, J. Abbott. 1996).

Para se falar de identidade do design é essencial evidenciar as bases que 
o design moderno europeu construiu em importantes escolas e doutrinas 
como a Bauhaus (escola de design Alemã, fundada por Walter Gropius,  
activa de 1919 a 1933, entre Weimar, Dessau e Berlim) ou a Gestalt 
(doutrina de psicologia da forma Alemã, cuja teoria teve grande influên-
cia no movimento do design moderno), resultando em movimentos como 
o International Typographic Style (ou Swiss Style) surgido nos anos 50 
na Suíça e Alemanha e que marcou o mundo do design, sendo ainda hoje 
bastante influente. Em termos de estilo gráfico, era definido pela grelha, 
racionalidade, objectividade, tipografia não serifada, formas geométricas, 
assimetria e equilíbrio. A informação devia ser clara e legível pois, com um 
maior foco no design corporativo, assumia-se uma atitude de resolução 
quase matemática de problemas, com uma abordagem que se consid-
erava lógica e universal e que rejeitava individualismo, expressividade ou 
ornamentação. Emil Ruder, da Basel School of Design, viu na tipografia 
sem serifas, uniforme, organizada em grandes famílias, como a Univers, o 
elemento principal para um designer, tendo em conta a unidade de pro-

porções e composições aproveitando diferentes pesos 
e tamanhos. Armin Hofmann, que também ensinou na 
(Escola de Design de) Basel e trabalhou com Ruder, 
defendia uma prática do design com base nas formas 
elementares com a estética modernista, ao criar harmo-
nia e dinamismo de contrastes de cor, formas rectas e 
curvas, movimento e estática. O design era assim vis-
to como uma ferramenta de comunicação usada pelos 
designers sob certas regras para oferecer soluções 
gráficas ao cliente, e não como um estilo visual pessoal.

O Estilo Suíço teve um grande impacto no design  
americano, o que se tornou mais evidente entre os 
anos 60 e 70, quando foi apropriado pelo design 
corporativo, então em expansão, com Paul Rand, por 
exemplo, que foi um dos introdutores na América ao 
design moderno com trabalhos seus marcantes como 
a imagem da Westinghouse, que incluía identidade 
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Fig. 7

gráfica, publicidade e até packaging. Os seus prati-
cantes preocupavam-se mais com questões gráficas 
formais do que sociais e políticas, não olhavam para o 
conteúdo de forma profunda e crítica, pois o contexto 
onde se enquadravam não lhes dava primazia, dedican-
do então mais importância a oferecer uma solução de 
design clara e eficaz. Mas embora Rand demonstrasse 
grande admiração pelo Modernismo, foram mais as  
ideias que sustentavam o design europeu que ele aca-
bou por trazer para a América. Paul Rand abordava o 
seu trabalho mais como uma solução de composição 
gráfica, uma ideia visual, em vez de um conjunto de  
regras e grelhas (característico do Estilo Suíço) às 
quais submeter o trabalho. Era a condição adquirida 
pelo design europeu que atraía Rand, de uma área que 
pensa na arte em favor da propaganda, mas apoiada 
numa perspectiva constrangida do design, masculina e 

que responde apenas a forma e função.
Foi depois do crescimento económico da Segunda Guerra Mundial, 

com um foco maior no consumidor, que o sistema capitalista se instalou e 
marcou o design gráfico dos anos 50 com o slogan “Good design is good 
business”. O Estilo Suíço tornou-se então em mais do que um estilo, pois 
ao começar a ser visto como a norma no design defendida por muitos de-
signers para satisfazer os interesses das grandes corporações, vincou mui-
tos dos seus valores racionais e de natureza masculina nas bases do de-
sign, sendo isso hoje visível na forma como é ensinado academicamente ou 
é entendido e normalizado profissionalmente. E enquanto a única expressão 
que parecia ser permitida ao design era a vertente modernista, qualquer 
abordagem mais feminina, expressiva, decorativa, queer, seria vista como 
inferior e mesmo como ilegítima. Isto não só tem consequências na profis-
são do design, como tem reflexos nos muitos aspectos da nossa vida onde 
o design tem um papel importante, quando somos confrontados com o que 
é considerado normal ou correcto, seja na forma como somos encaixados 
em categorias binárias de género, na maneira como nos devemos apre-
sentar, quais devem ser os nossos gostos e preferências, trabalhos, estilos 
de vida ou até mesmo no tipo de produtos que usamos e de que maneira. 
Assim, enquanto os modernistas se posicionavam como praticando design 
com uma presença neutra, com soluções sem assumida carga política e  
social, continuavam a impôr e exercer influência nos aspectos sobre os 
quais o design incide, através da sua identidade no design e valores e de-
cisões que lhes estavam ligadas.

Fig. 8
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tion, we often overlook the relation of design to institutions of power. The 
tendency to see styles as working in a free space encourages a romantic 
view of the “commercial vernacular“ as an innocent Other rather than an 
active player in the politics of daily life. The heroism of the avant-garde lay 
in its vision of design as a liberating social force. The current crisis of mod-
ernism lies in the contradictory desire to occupy a place outside of society 
while at the same time transforming it. The critical stance of modern design 
can be relocated as an analysis from within culture, rather than a critique 
from above and beyond. (Ellen Lupton, 1999, p. 202)

Enquanto a identidade do design pode ser um tópico de exposição de mov-
imentos e valores da sua prática, já a discussão sobre a identidade do 
designer parece ser bem mais conflituosa. Aqui há um claro atrito entre 
os modernistas e pós-modernistas, sendo que os primeiros aparentam até 
contornar uma possível presença do designer como indivíduo e, por out-
ro lado, os segundos reclamam espaço para uma identidade visível. Um 
designer que se apresenta como não tendo identidade no seu trabalho 
ou não exercendo uma voz activa sobre o que faz, desresponsabiliza-se 
pelo conteúdo envolvido, a mensagem transmitida e influência no seu pú-
blico. Não intercepta as intenções do seu cliente, não questiona os seus 
valores e oferece, por isso, um veículo livre de comunicação à entidade para 
quem trabalha. Quando o designer foca o seu trabalho nos interesses de 
uma empresa, sem qualquer intervenção própria, está a valorizar os objec-
tivos corporativos desta, e não a representar neutralidade e imparcialidade. 
Nem no seu estilo gráfico encontra completa neutralidade, pois este segue  
também valores das escolas de design.

‘Corporate’ designers glorify the function and sale of items produced. 
Designs which accommodate clients’ needs and wishes bring success.  
If a product sells well, the designer reaps the rewards of ‘good design’. The 
corporate designer, then, uses the market context (that is, the relations be-
tween producers, consumers and products) as the framework within which 
to evaluate performance. The designer ensures communicative effective-
ness, so that consumers purchase producers’ goods to meet identified 
‘needs’. Hence, in communicating the designed corporate image of the cli-
ent/producer to the consumer, the corporate designer expands hidher con-
text from self to include a market reference. (Grant & Fox, 2007, p. 78-79)

O designer que se define como sendo neutro ou universal terá portanto tan-
ta identidade como um designer “social” (Grant, 2007), a diferença é que 
o segundo terá uma preocupação e consciência cultural do efeito do seu 
trabalho. A identidade de um designer social será pois mais transparente, 
uma vez que é implícita uma abordagem sua ao design que é eticamente 
responsável e os seus interesses estarão a favor de quem e como recebe 
a sua mensagem. “Social designers explicitly evaluate their work in terms of 
the community context in which they operate. Their context, then, becomes 
culturally referential.” (Grant & Fox, 2007, p. 79)

É então importante questionar se o design tem uma identidade própria e 
onde é que encaixam as identidades em conflicto entre designers: sejam 
mais dominantes no design, masculinas, racionais, apolíticas e que estão 
fechadas em valores de escolas de design europeu; ou sejam mais sub-
versivas, femininas, queer e disruptivas, que contrariam e protestam essa 
natureza heteronormativa, misógina e redutora em relação ao design. Mas, 
antes, é necessário ainda perceber qual é o papel do designer e da sua 
identidade no design, se o designer se deve manter neutro e ocupar ape-
nas a função de um meio para alcançar um fim, ou será que é inevitável,  
e necessário até, que tenha uma voz activa no seu trabalho.

Sempre houve uma grande divisão no que se acredita deverem ser os ide-
ais praticados no design, tal como existe ainda uma discussão mais profun-
da sobre a presença dos próprios valores do designer na sua prática. Este 
tópico de discussão é muito importante no design, pois trata-se de uma 
área multidisciplinar, que toca em muitos aspectos da nossa vida, haven-
do por isso sempre conflicto de ideais e interesses. Paul Rand entra aqui 
porque foi uma figura central que se expressou bastante sobre o assunto, 
defendendo que um designer devia apenas preocupar-se nas questões 
formais e não ocupar-se de aspectos críticos, o que não é surpresa tendo 
em conta a grande afiliação que tem com o design europeu e uma forte 
presença de regras, bem como a discreta presença do autor.

Both in education and in business graphic design is often a case of 
the blind leading the blind. To make the classroom a perpetual forum for 
political and social issues for instance is wrong; and to see aesthetics as 
sociology, is grossly misleading. A student whose mind is cluttered with 
matters which have nothing directly to do with design; whose goal is to 
learn doing and making; who is thrown into the fray between learning how 
to use a computer, at the same time that he or she is learning design ba-
sics; and being overwhelmed with social problems and political issues is 
a bewildered student; this is not what he or she bargained for, nor, indeed, 
paid for. (Rand, 1992)

Rand assume uma posição convicta de que os estudantes de design de-
viam apenas aprender a praticar a sua tarefa funcional e não a politizar ou 
pensar questões consequentes ao design. Defende então uma não inter-
venção crítica do designer na sua função, apenas um trabalho bem efec-
tuado segundo determinadas normas. Ora ao “dispensar” a presença dos 
valores políticos e sociais de um designer no seu trabalho, está a remover a 
sua identidade, pensamento crítico e motivações. Mas esta forte convicção 
de Rand torna-se hipócrita tendo em conta que ele próprio tinha grande 
consciência do papel da imagem que transmitia, “editando” a sua identi-
dade de modo a encaixar na que idealizava. Do seu nome original Peretz 
Rosenbaum, decidiu modificá-lo para uma versão mais comercial, como se 
de uma estratégia de marketing se tratasse, escondendo a sua identidade 
vinda de uma família judaica e pudendo ainda torná-la num bom logótipo, 
visto encurtar o seu nome para dois blocos de quatro letras. Isto era algo 
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comum entre designers modernistas que tinham o intuito de transmitir a 
mesma neutralidade que o seu trabalho aparentasse, e assim Paul Rand 
criou a sua primeira de muitas imagens corporativas, moldando à sua im-
agem a persona e trabalho do que viria a ser um dos designers modernos 
mais influentes.

Por outro lado, os designers pós-modernistas contrariaram essa tendên-
cia ao assumir a sua identidade e presença própria enquanto designers e 
chegando-se à frente ao pronunciar o importante papel da individualidade 
do designer e da sua consciência na prática, seja na expressão da sua 
voz ou estilo como indivíduo. Exemplo disso é Sheila Levrant de Bretteville,  
uma designer americana com uma presença feminista muito importante no 
design. Fundou o Women’s Design Programme no California Institute of 
the Arts em 1971, co-fundou o Women’s Building em Los Angeles e o 
Feminist Studio Workshop em 1973, sendo ainda, desde 1990, directora 
do Yale University Graduate Program em Design Gráfico. Ao assumir este 
cargo, prometeu mudar o foco da prática do design, pois Sheila defendia 
uma abordagem no design num sentido mais proactivo, desviando-se da 
objectividade prática em função de serviços corporativos. Com isto, Rand 
sentiu confrontada a sua posição e decidiu demitir-se depois de ser mem-
bro da faculdade desde finais dos anos 50, publicando ainda um artigo3 
bastante contra-progressista onde rejeitava activismo e tendências de es-
tilo no design. Em defesa do seu modernismo, acaba por ir contra valores 
mais abrangentes que representavam uma ameaçam à hegemonia mascu-
lina da qual desfrutava. O que demonstra também que, se o design é uma 
área dominada pelos homens, desde quem o faz até como ou para quem 
o faz, isso traduz-se evidentemente numa tendência de desigualdade de 
género, como ainda representa uma grande falha de representação e diver-
sidade na actividade do design, o que ultimamente contraria a apologia à 
unidade e universalidade defendida pelos modernistas.

The detached neutrality of the International Style, particularly as prac-
ticed in the United States in the 1950s and 1960s, distanced design-
ers from revolutionary social ideals. American designers like Paul Rand, 
Lester Beall, and Bauhaus immigrant Herbert Bayer used the almost 
scientific objectivity of Swiss design systems to position graphic design 
as a professional practice of value to corporate America. Rather than im-
merse their own identities within a critical avant-garde paradigm of social 
change, these designers sought to efface their identities in service to the 
total corporate image, bolstering the existing power structures of their day.  
(Armstrong, 2009, p. 14)

Assim sendo, a suposta neutralidade identitária dos modernistas é apenas 
o reforço de uma identidade masculina dominante no design. Cabe pois 
aos designers que não se identificam ou não se sentem representados por 
esta romper com a norma imposta associada ao design. Foi exactamente o 
que o pós-modernismo causou, ao introduzir aspectos feministas, punk e 
queer, diversificando e consciencializando a acção do design.

3. Confusion and Chaos: The 

Seduction of Contemporary 

Graphic Design, 1992

Fig. 9

Fig. 10
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Enquanto podemos questionar as identidades de estilo e objectivos pes-
soais dos designers, acima de tudo é importante ter também em consider-
ação o estatuto social do designer como cidadão e como isso pode influen-
ciar a sua presença no trabalho. Há muitos factores sociais que se devem 
ter em conta e que podem ser esquecidos ou desvalorizados quando se 
fala neste tema, mas com a hegemonia de homens heterossexuais brancos 
no design (tal como em muitas outras áreas), é fácil entender a posição de 
Sheila Bretteville, que assume a sua condição de mulher designer numa 
tomada de direcção da sua actividade mais consciente e activista em 
oposição ao design corporativo e masculino que é mais dominante:

Design appears to be a particularly ambiguous enterprise—and design 
for social change, even more so—in comparison with the other arts. The de-
signer is often paid by those very institutions that would be affected by her 
attitudes in forming and shaping design: the contradictions for a freelance 
designer who wishes to effect social change is thus apparent. Because 
design is attached to the world of business and industry in this way, it is 
difficult to know in advance if one’s design will be used to reinforce values 
that the designer opposes.

[…]One way for design to alter the public realm is to develop images of 
the future which embody female values and can permeate our contempo-
rary society. To do this successfully, we must know what forms most com-
municate the discrepancy between male and female values, devaluate fe-
maleness, and cannot incorporate such modes as emotionality, complexity, 
and supportive cooperation. (Bretteville, Sheila Levrant de. “Some aspects 
of design from the perspective of a woman designer.” In Looking Closer 3: 
Classic Writings on Graphic Design, edited by Michael Bierut, et al., 243)

Neste sentido podemos considerar que a própria identidade e condição 
social do designer moldará a sua atitude e objectivos no trabalho, sendo 
por isso implícito que o design é bastante masculino, passivo e confor-
mado quando se tem em conta o privilégio que muitos dos maiores de-
signers (homens) usufruíam. Do ponto de vista de uma mulher designer, o 
seu trabalho é visto como oportunidade de obter uma plataforma que não 
terá na sociedade, sendo que a desigualdade de género é uma realidade.  

De Bretteville considera, por isso, não poder ficar in-
diferente ao potencial do seu papel como designer e 
conformar-se a trabalhar de forma neutra e lógica e vin-
culando os próprios valores que acabam por a reprimir 
como mulher. E assim também se tem uma maior per-
cepção da importância e impacto que um design queer 
terá face ao design moderno corporativo, uma vez que 
designers queer podem não só enfrentar desigualdade 
de género e falta de representação, como também os 
estigmas e discriminação relacionados com a sua sex-
ualidade que estão constantemente presentes na so-
ciedade. Mais à frente perceberemos como esta urgên-
cia de demonstração de identidade queer no design 
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Fig. 11

dará um maior impulso ao design queer, como são um 
grande exemplo disso as fanzines.

Outro tópico que se revela muito importante abordar 
é o papel do designer e ainda mais a presença da sua 
identidade no trabalho que faz, pois isso abre espaço 
a entender a relação entre o designer, o design que faz 
e se o design tem identidade (de forma a ser queer).  
É essencial referir o manifesto First Things First, uma 
vez que foi um marco na discussão sobre o espaço que 
o designer deve ocupar na sua função, definindo um 
progresso no sentido contrário à tendência do design 
corporativo, ao colocar maior atenção na individuali-
dade do designer. A sua primeira versão, escrita a 1963 
e publicada em 1964 por Ken Garland com a assinatu-
ra de mais 20 designers, fotógrafos e estudantes, veio 
considerar que ligar o design à publicidade é redutor 
para um designer, sujeitando-o à função de ferramenta 
corporativa que responde a direcções de alguém com 
objectivos comerciais. O manifesto pretende reclamar 

as capacidades dos designers para fins potencialmente mais significativos, 
com um maior e mais positivo impacto social, ajustando as suas prioridades 
para um foco no público sobre o qual o seu trabalho incide. O designer 
deixa de ser alguém que apenas recebe ordens e concretiza tarefas, para 
ser um sujeito envolvido, com valores e identidade próprios, bem como uma 
voz activa e um dever de acção consciente e apego ético.

Uma nova versão do manifesto actualizada e com mais 33 assinaturas 
voltou a ser publicada no ano de 2000, sendo uma delas a de Jonathan 
Barnbrook que esteve a cargo do número 37 (Design Anarchy) da revista  
Adbusters, e criou o famoso billboard “Designers, stay away from corpora-
tions that want you to lie for them”, trabalhos estes associados ao manifesto 
que apelava a uma prática do design e papel dos designers de valor na 
sociedade. Mas ainda hoje esse parece ser um problema que ainda não 
foi ultrapassado, tal como refere o designer Cole Peters que considerou 
relevante voltar a lançar o manifesto em 2014, dentro de um panorama da 
privacidade, segurança e liberdade de expressão em relação ao design. 
Em conversa para a Eye Magazine (Design for life, 28 February 2014),  
Peters revelou as implicações ainda presentes na prática moderna do 
design: “There are other challenges in design and technology that have 
reached a fever pitch this year as well, including a critical lack of diversity in 
ethnicity, age and gender in our industries, and the insane (or, as we’ve seen 
in rare cases, fatal) work-life balance so many companies have been push-
ing for.” Ou seja, uma consciência e valorização da identidade do designer 
é também o assumir da presença de identidade no design e da importância 
de reconhecer quem está por detrás de quem o pratica.

Actualmente há casos do uso dessa identidade enquanto estilo próprio 
ou statement. É o designer como autor, tal como designa Michael Rock em 
Fuck Content (2009) ao contrapôr a ideia que estilo é usado apenas para 
aspectos estéticos, afirmando que a forma de fazer design é conteúdo em si.  

Fig. 12
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Fig. 13

Rock até cita Paul Rand—“There is no such 
thing as bad content, only bad form”—e es-
clarece que a afirmação não deve ser inter-
pretada como um abdicar da responsabi-
lidade do designer ao conteúdo, mas sim 
que o trabalho do designer, ao dar forma, já 
cria conteúdo em si. Encontramos exemplos 
concretos disso ao olhar para “designers ce-
lebridades” cujo nome e identidade são tão 
importantes quanto o seu trabalho, sendo que 
muitas vezes só o facto de terem a sua autoria 
já é visto como válido. Este é um aspecto do 
qual Stefan Sagmeister, por exemplo, parece 
bastante consciente no seu trabalho, quan-
do se usa como sujeito central de um certo 
projecto onde expõe a sua vida pessoal (The 
Happy Film, 2016), ou até mesmo mostrando 
o seu corpo nu como suporte (AIGA Detroit 
Poster, 1999). O designer austríaco, basea-
do actualmente em Nova Iorque, é um bom 
exemplo de uma grande presença identitária 
do designer, da qual ele usufrui quase como 

uma fama e reconhecimento associada à sua cara e presença nos própri-
os projectos. Este seu estatuto desafia então a ideia mais convencional 
do designer que se mantém por detrás das suas obras, que serão a sua 
“cara”, mas ainda conservando contenção e neutralidade. Já Jonathan 
Barnbrook, designer gráfico e tipográfico da Inglaterra conhecido por tra-
balhar para a Adbusters, colaborar com David Bowie e pelo seu trabalho 
bastante iconográfico, possui um estilo de autoria atingido através do uso 
de tipografia audaz, carregada de simbologia, tal como a Bastard (1990), 
uma typeface gótica que criou e contém fortes associações com fascismo, 
ou no radicalismo de Barnbrook Bible (2007), um livro autobiográfico que 
expressa esteticamente as suas críticas políticas, com uso a simbologia 
religiosa. Ora considerando o que Paul Rand dizia, defendendo o foco do 
designer na forma e não no conteúdo do design, podemos concluir que 
essa posição é arrebatada só pela premissa de que a forma em sí pode, 
de facto, considerar conteúdo. Nesse caso, a maneira como o designer 
encara a forma de fazer design é, também, indicador da identidade, valores 
e motivos do designer.

Fig. 14
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Durante muito tempo verificou-se uma hegemonia de um design carregado 
por valores masculinos, mas foi o punk dos anos 70 que veio criar uma 
das rupturas mais significativas no design, também como uma reacção às 
rígidas restrições do modernismo e uma revolta do underground contra o 
mainstream, abrindo então caminho a outras abordagens, públicos e meios.  
O movimento do DIY (Do It Yourself) surgiu em oposição à crescente 
tendência capitalista, vindo alterar o paradigma de dinâmicas do design, 
sendo que as fanzines, em específico, tiveram um papel muito marcante. 
Foram mais que um suporte ou estilo, pois representaram uma alternativa 
aos ideais e interesses do design, do seu público, de que forma e em que 
estruturas podia funcionar, proporcionando maior visibilidade e diversidade 
de subculturas no design.

While major corporations have extended their reach during the past 
fifteen years, there has also been a proliferation of independent produc-
ers across the media industries. The birth of “desktop publishing” and the 
growing accessibility of inexpensive printing and photocopying services 
has encouraged the spread of “zines” or “fanzines”—small, crudely pro-
duced, sporadically issued journals aimed at narrow audiences. Zines have 
charted the philosophy and style of numerous subcultural movements, 
feeding fandom in the realms of music, film, sexuality, fashion, literature, 
sports, and countless other areas. (Lupton, 1999, p. 192-202)

As fanzines permitiram uma democratização do design, fosse nos seus 
conteúdos, forma ou produção, mas também em quem podia fazer design,  
fazendo surgir perfis alternativos aos até então instituídos e tornando-se 
num veículo natural de publicação para quem até aí não tinha tido esse 
poder. Ao mesmo tempo, também se deu uma revolução nos sujeitos, públi-
cos e interesses da prática do design, uma vez que, para além de um design 
muito centrado nas necessidades de um determinado cliente (grande parte 
das vezes para finalidades corporativas), passou a haver também poder 
para uma produção própria de conteúdos e possibilidade de abordagem de 
temas que outrora não eram tratados. Assim apareceram estas publicações 
em função de uma nova expressão de identidade do design.

Zines became an inexpensive, creative medium to promote a new dis-
cursive strategy that celebrated and challenged the lived experiences of 
individuals outside constricting social normativities. Working to subvert 
an institutional framework, zines embraced alternative notions of sexuality 
and gender to form a radical, counter hegemonic space. Zines envisioned 
an oppositional history that reclaimed silenced narratives of oppressed 

groups. By blurring stereotypes and fusing identities, this accessible, low-
cost medium sparked the transformation of the queer body while also play-
ing a pivotal role in the emergence of the Queercore movement. (Erickson, 
2013, p. 1)

Revela-se então o que podemos considerar como “design queer”. Numa 
altura em que o movimento queer começava a ganhar voz, pequenas cor-
rentes criativas independentes formam uma tendência de expressão e iden-
tidade que se veio tornar no Queercore. Este é um movimento, surgido nos 
anos 80, que assumia uma atitude punk de libertação sexual. Abraçavam 
o queer mas não eram necessariamente LGBTQ, separando-se do main-
stream e afastando qualquer abertura à aceitação social. Sem se sentirem 
integrados em nenhum dos lados, era no meio underground que se revela-
vam, através da música, filmes, arte e zines.

As zines, ou fanzines, são um tipo de objectos editoriais, produzidos, 
publicados e distribuídos de forma independente, não comercial e não 
profissional. Representaram desde o início uma plataforma para meios não 
convencionais, estilos de vida underground, formas de expressão do indi-
vidual e representações alternativas ao mainstream, que tomavam partido 
dos meios mais acessíveis de duplicação, colagem e xerografia, bem como 
métodos mais tradicionais como impressão offset, muitas vezes em taman-
hos mais comuns como o A5 em livrete e cosido à mão. Costumam ser 

Fig. 16
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feitos por e para grupos de pessoas com gostos ou interesses específicos, 
oferecendo um objecto que cria uma ligação dentro dessa comunidade.  
A distribuição das fanzines ocorre principalmente dentro da comunidade 
que a gera, maioritariamente pequenos círculos de poucos recursos. O 
nome pode ter originado por representarem revistas (magazines) feitas por 
fãs, ou pelo facto de serem “fandom before computers”, tal como propõe 
Flamingo3, ou seja, um espaço dedicado a uma comunidade de apre-
ciadores de filmes, séries, livros de culto. Isto porque as primeiras fanzines 
apareceram entre os anos 20 e 30 como publicações criadas por fãs de 
ficção científica, tendo o The Comet sido a primeira publicada e o termo 
só surgido, neste contexto, em 1940. Mas foi a punk scene que deu popu-
laridade às fanzines, já por volta dos anos 80, relacionando estas com um 
mais abrangente tipo de publicações amadoras (Atton, 2002: 54). Numa 
altura em que emergiu o movimento Queercore, as fanzines tornaram-se 
num dos seus principais meios de expressão, o que proporcionou o maior 
desenvolvimento deste meio mais underground de publicação.

3. webmistress de 

starskyhutcharchive.com
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altura definiu uma inconformidade com a sociedade e os seus sistemas, 
mas também de enorme mentalidade aberta para a altura no que toca a as-
pectos de sexualidade, raça e ainda liberdade de espírito, mas ainda preser-
vando a atitude punk e alternativa da comunidade. Enquanto que na década 
de 70 isso se revelou em bandas de glam punk que confrontavam muitas 
noções de representações de género e sexualidade, é a década de 80 que 
marca mais uma ideia do punk hardcore carregada de homofobia e sexismo.

Foi com a zine J.D.s, criada por G.B. Jones e Bruce LaBruce em 1985, 
que o termo primeiro apareceu, originalmente como Homocore, mas foi mu-
dado o “homo” para “queer” do modo a criar-se uma maior distância do es-
tatuto social já conquistado pelas comunidades gay e lésbica. Com o intuito 
de protestar o status quo que a comunidade gay procurava na sociedade, 
bem como os aspectos problemáticos que o punk tinha com as políticas de 
sexualidade, esta tornou-se numa força de ruptura e inconformidade com 
a normalização, aceitação, heteronormatização e masculinização que muito 
foco já tinha na mainstream media, bem como da inserção na sociedade 
pela qual muitas pessoas LGBTQ lutavam. O Queercore veio reclamar al-
gum do espírito punk para o feminino, negro e queer e entrava—na sua 
essência e conteúdo—em confronto com os corpos e sexualidades a que 
a sociedade se habituava e—já na sua atitude, processos e meios de pro-
dução—ia contra a tendência das indústrias da música, cinema e design, 
desafiando então os seus sistemas sociais, políticos e económicos.

Este movimento tornou-se num grande marco para uma representação 
de expressão queer no design, bem como no que isso significou para o 
confronto das estruturas do design em si, tal como é enfatizado por Du 
Plessis e Chapman (1997), ao definirem as fanzines como um núcleo im-
portante na produção de uma maior tendência de ruptura com a esfera 
pública. Uma “queerness” começou a ser expressa entre os anos 80 e 90 
de diferentes maneiras neste meio, surgindo do movimento DIY com as 
fanzines e no espírito punk, dentro comunidades ou fandoms (grupos de 
fãs). Assim, as “queerzines” representavam muitos dos valores e estilos de 
vida (punk) de uma série de pessoas que rejeitavam a heterossexualidade, 
mas que também não se enquadravam com as minorias sexuais, opondo-se 
também aos modelos dominantes de identidade lésbica e gay (tal como 
citado por Viegener, Only Haircut, p. 116-17). E enquanto crescia uma 
cultura de intolerância e hostilidade para com a identidade queer, fomenta-
va-se também a produção de uma subcultura de resistência, principalmente 
através das fanzines, sobre o que é ser queer, sobre ser-se visível e orgul-
hoso e como isso se reflecte na sociedade. 

In creating a compound of “queer” or “homo” and “hardcore,” queercore 
and homocore not only signaled their allegiances to post-punk subculture, 
but also positioned themselves as equally distinct from lesbian and gay cul-
ture and the masculinist tendencies of hardcore punk (namaste). Thus, an 
issue of JDs presented itself as a “soft core zine for hard core kids... queer 
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core for hard core kids” (n.p.). Soft, hard or queer, the central issue is the 
core. (Plessis & Chapman, 1997, p. 48)

Assim como a J.D.s marcou a origem do movimento e influenciou o que 
é uma forma de estilo e estética ainda muito presente no design, muitas 
publicações do mesmo tipo sucederam, com igual aspecto experimental, 
independente e queer com abordagens alternativas ao estabelecido nos 
media impressos, tanto nas temáticas, estilo, métodos de impressão e dis-
tribuição. As fanzines revolucionaram a produção de publicações editoriais, 
permitindo que existissem edições únicas e que muitas vezes podiam ser 
criadas por uma única pessoa (os conteúdos, paginação, edição, produção, 
distribuição e venda). Muitas destas fanzines eram feitas de forma indepen-
dente e amadora, impressas em pequenas quantidades, o que era permito 
pelo uso da fotocópia, e postas ao público de maneira local.

As seen through both Queercore artists, Jones and Davis, zines were 
pivotal in the Queercore movement as both an artistic and communicative 
outlet to investigate the subjectivities of the queer body. As Adela Licona 
states in “(B)orderlands’ Rhetorics and Representations: The Transforma-
tive Potential of Feminist Third-Space Scholarship and Zines”:

[Zines] can be irreverent, parodic, utopian, imaginative; thus, in a sense, 
zines perform the difference they are trying to make. By challenging, 
re-imaging, and replacing exclusionary and oppressive discursive prac-
tices, zines perform new representations of subjectivity.

The information disseminated through zines often sought to reflect the ac-
tion happening within the community in a raw, unrestrained format. Zines 
mapped the lived experiences of queer communities and consequently 
became a performative text that reflected and evoked a new vocabulary 
and movement for the queer body. The zine format provides a space that 
challenges social, political, and economic systems in the mainstream and 
therefore provides a communication means consistent with its message. 
Through both collective and personal action, zine production also resisted 
the exploitative market economy by subverting the way mainstream society 
distributes and communicates information. (Erickson, 2013, p. 48)

Há então que sublinhar, tal como exposto na dissertação de Camille  
Erickson, como o trabalho de artistas como Jones e Davis, impulsionado 
pelo Queercore, veio abrir caminho ao design de identidade queer. Nas 
fanzines o design dá primazia à identidade, daí muitos dos conteúdos te-
rem um carácter tão pessoal, intimista e mesmo documental. Ao atribuir 
um espaço para os perfis, vidas e corpos marginalizados pela sociedade, 
as fanzines não só tiveram impacto na forma do design, mas também rec-
lamaram novas narrativas, realidades e perspectivas no espaço público.  
O que fanzines como J.D.s, Yes, Ms. Davis e Homocore representam é um 
marco da presença queer ao ganhar um meio no design, mas também na 
moda, música e quotidiano, através da sua maior visibilidade. 

Com a possibilidade de produção e distribuição independente, as fan-
zines tornaram-se numa plataforma de fuga das normas sexuais e de géne-
ro, bem como de protesto dos sistemas de poder, em forma de revolta mas 
também de intrusão no mainstream. Assim se entende o crescimento de 
muitos aspectos, valores e características de pequenas comunidades que 
não eram aceites na sociedade, mas encontraram um elo de ligação nas 
fanzines. Com o impulso do punk, estas publicações terão conquistado 
um estatuto de subcultura, ao representarem a origem e motivação de um 
movimento tão forte como o punk, e não apenas o meio desta actividade 
cultural marginalizada (Atton, 2002, p.57). Esta subcultura acabou por mar-
car uma geração dos anos 70, abrindo caminho para que as publicações 
ganhassem o impacto cultural que ainda hoje ocupam no mainstream, bem 
como para uma expansão do espectro identitário no design, permitindo que 
um design queer exista.

Fig. 18
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uma persona drag sexualizada da activista Angela Davis, apresentando-se 
como crítica política e social e provocação de género e raça. Nasceu em 
Los Angeles em 1976 e ganhou maior atenção em Nova Iorque, ao en-
volver-se na club scene e com a produção de arte independente como 
filmes experimentais (como That Fertile Feeling, 1986) e fanzines (como 
a Yes, Ms. Davis, 1994). Foi uma das figuras originais na frente do mov-
imento punk homocore (que mais tarde se tornou o Queercore). Actual-
mente, Davis continua a fazer performances, está envolvida em exposições 
e faz palestras em tour. E tendo tido a oportunidade de lhe colocar algumas 
questões, recebi um contacto pessoal e directo do que foi um momento de 
efusão e libertação identitária que se reflectiu também na prática do design, 
olhando agora para o que foi o Queercore.

Para Davis, é difícil hoje explicar como um movimento desses nasce 
em início dos anos 80, sem um meio de comunicação que actualmente  
tomamos por garantido como a internet. Isso parece apenas ter dado mais 
força a um movimento que viveu de muitas dinâmicas de comunicação,  
partilha e divulgação e diferentes meios de expressão.  “Nós que fizemos 
parte da primeira onda Queercore, onde criar fanzines era apenas um as-
pecto do movimento. Quase toda a gente nos dias iniciais não só produ-
ziram as suas próprias publicações independentes, mas também bandas 
de rock post punk/art, filmes, videos e arte visual. Foi um movimento mui-
to abrangente utilizando vários media de expressão.” As fanzines desen-
volveram-se assim de forma orgânica, como forma de comunicação por 
correspondência escrita, “não só de cartas escritas à mão, mas desenhos, 
fotos, arte postal e arte efémera. As zines eram quase extensões da prática 
da escrita de carta.”

O Queercore ganhou então mais definição, quando estas cartas 
começaram a intersectar os envolvidos que passaram a ter contacto com 
as contribuições de mais artistas. E foi assim, através de cinco anos de cor-
respondência regular, que Vaginal Davis também acabou por conhecer G. 
B. Jones e Bruce La Bruce, autores da zine J.D.s. Depois disso Davis criou 
a sua primeira zine, Fertile LaToyah Jackson, surgida em Los Angeles de 
onde é originária (1981-1991), um dos seus projectos mais marcantes sob 
o qual ainda produziu videos (That Fertile Feeling, dir. Keith Holland e John 
O’Shea, 1988; Fertile LaToyah Jackson Video Magazine, Kinky Issue, dir. 
Rick Castro, 1994). Este meio de correspondência que se tornaria no mov-
imento do Queercore, desenvolveu também naturalmente uma linguagem 
de estilo própria do formato e ferramentas usadas. “O movimento das zines 
teve a sua estética altamente desenvolvida. A minha zine de estilo corte e 
cola foi criada usando uma máquina de escrever portátil Royal dos anos 20 
e claro a ubíqua máquina Xerox.”

Com Yes, Ms. Davis, fanzine criada a 1994, Vaginal pode usar mais da 
sua identidade queer e negra, o que terá enriquecido a própria produção 
das publicações. “As zines funcionavam como jornais e diários para muitos 
de nós. Eram criações altamente pessoais, por isso expressar identidade 
através do processo de uma zine era considerado normal e não forçado. 
Ninguém antecipava que o que ocorreu durante este período de tempo iria 
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mais tarde engendrar investigação académica.” Esta forma de expressão, 
crua e até documental, criou um estilo que é hoje visto como acessório, mas 
era na altura das poucas ferramentas de visibilidade que pessoas queer tin-
ham, e o maior suporte de representação de design queer. Algo mais a ter 
em conta é que muitos dos envolvidos no movimento não eram formados 
em design, mas sim artistas ou activistas que usavam os seus contextos 
sociais e identidades próprias para canalizar esta produção de conteúdos 
alternativos, de pessoas que não tinham voz na sociedade. “O meu estilo 
de design surgiu através de tentativa e erro só de experimentar e ver o 
que acontece. Essa era também a minha abordagem aos filmes, embora 
eu tenha tido algum treino formal nessa área. Vir de um fundo pobre e 
desprivilegiado foi na verdade uma benção, pois deu-me uma influência de 
rica tradição para incorporar. A minha mãe era também bastante artística, 
embora ela não se considerasse uma artista. Ela tinha uma linda caligrafia 
cursiva e de imprensa, mesmo que a sua educação formal fosse limitada. 
Ela era uma leitora voraz e educou-se a si mesma dessa maneira. Ter uma 
mãe que era bastante mais velha do que os pais dos meus colegas foi 
também importante, uma vez que a sua experiência da era da Grande De-
pressão deu-me uma vasta fonte da qual tirar referências. Em criança eu 
passei muito tempo na biblioteca a falar e mantendo-me envolvida com os 
bibliotecários que reconheciam a minha curiosidade intelectual e eram uma 
constante fonte de encorajamento. Os bibliotecários, numa idade muito 
nova, entusiasmaram-me em relação a movimentos como o Renascimento 
do Harlem dos anos 20.”

Enquanto Vaginal Davis não se considerava uma designer, está convicta 
que a presença da sua identidade e estilo próprio desenvolvidos foram de 
grande valor para as fanzines que surgiram do movimento Queercore, sen-
do hoje visível o seu legado no design através de muletas gráficas, escolhas 
pessoais e soluções estilísticas a que se recorria nos designs das edições 
da altura, deixando uma marca queer e punk no considerado design mas-
culino e corporativo da altura. “O design na primeira onda do Queercore 
foi expressado comigo em termos de ter uma estética que era crua e não 
refinada. Escrever manchetes e copiar com a minha máquina portátil Royal 
e usar as funcionalidades de encolher e alargar da minha máquina Xerox 
era muito importante para criar um componente de design forte. Depois da 
minha zine ser distribuída internacionalmente pela Tower Records e Books 
Media no final dos anos 80, recebi uma estranha chamada telefónica de um 
director de arte com publicações Condé Nast em Nova Iorque. Eu notei que 
a Condé Nast tinha encomendado várias cópias do meu Fertile La Toyah 
Jackson Magazine, mas quando o director de arte falou comigo ao telefone, 
queria saber sobre a fonte característica que usei. Eu não percebi do que 
falava. Depois apercebi-me que o que ele queria dizer era aquela quali-
dade fracturada de ampliar algo escrito à máquina na máquina de escrever 
portátil dos anos 20, usando a minha máquina Xerox. Uns anos depois, uma 
fonte parecida com a que originei na minha zine foi mesmo criada no mun-
do mainstream das artes gráficas. Sendo que não sou uma carreirista, não 
tinha o sentido de negócio ou desejo de me promover, por isso testemunhei 
a apropriação de muitas das minhas ideias.”

Assim sendo, este momento de efusão que o Queercore produziu é 
algo que não pode ser reproduzido para Davis. “Na altura da terceira onda 
do Queercore em inícios dos anos 90, o desktop publishing começou a 
ser usado mais frequentemente e quem estava a criar zines viu isso como 
uma rampa para receber atenção nos mundos literário e do design[…] Os 
participantes da terceira onda do Queercore ficaram ressentidos de não 
conseguir alcançar o mesmo tipo de atenção que nós que fomos parte da 
primeira onda.“ Mas o movimento e os seus envolvidos, de forma não inten-
cional, através da sua forma de pensar alternativa e meios não convencio-
nais, deixaram um grande impacto no design e abriram caminho a que fosse 
pensado e praticado de forma mais progressiva, diversa e queer, o que é 
ainda hoje visível.  “Nas minhas três últimas edições da zine Fertile La Toyah 
Jackson eu tive o meu amigo Doug Gordon a desenhar as capas da frente e 
de trás por mim. O Doug era editor de arte para o Tokyo Journal. O interior 
da zine permaneceu no estilo cut&paste analógico e messy como sempre. 
Eu queria experimentar ter uma capa de frente e trás que era mais lustrosa 
e designy na sua aparência como uma pequena piada de design minha.  
Usar humor e brincadeira era muito importante em Fertile LaToyah Jackson, 
e a minha anti-zine Yes, Ms. Davis também exemplificou isso.

Hoje sou convidada a ensinar workshops de performance art e seminári-
os em escolas de arte, universidades e faculdades por todo o mundo e uma 
das tarefas que dou aos estudantes é criar a sua própria zine de cut & paste 
analógico. É muito revelador como os estudantes adoram ser introduzidos 
a uma prática de arte que os tira dos seus computadores e smart phones.  
Eu também encorajo os meus estudantes a começarem a escrever cartas 
por correio e fazerem arte postal, algo que é tão simples mas lhes pode 
trazer grande prazer.”
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Também João Pedro Vale me respondeu a algumas questões sobre a fan-
zine P-Town, do projecto do mesmo nome, feito em colaboração com Nuno 
Alexandre Ferreira, num exemplo actual de produção de uma fanzine queer. 
Esta publicação da dupla aborda políticas de identidade através da apro-
priação de referências à cultura popular, criando ainda uma ligação entre a 
vila gay de Provincetown com a sua relação aos imigrantes marinheiros do 
arquipélago dos Açores. João, nascido a 1976 em Lisboa, estudou escultu-
ra e tem obras em colecções na Tate, Serralves e Gulbenkian. Nuno nasceu 
em Torres Vedras, em 1973, e estudou sociologia. Começaram a colaborar 
os dois em produção e comissariado a partir de 2004 e assim aconteceram 
vários projectos conjuntos, sendo um deles o P-Town.

“O projecto P-Town surgiu no seguimento de uma residência artística 
em Provincetown nos EUA. Provincetown, conhecida como P-Town, e que 
depois deu o nome ao nosso projecto, despertou a nossa curiosidade pelo 
facto da sua população reunir três comunidades com as quais nos identi-
ficávamos: Uma comunidade de emigrantes portugueses, uma comunidade 
artística e uma comunidade LGBTQI+.

Na altura estávamos a morar em NYC e concorremos a uma bolsa para 
morar durante 3 semanas em P-town. Durante esse período fomos fazendo 
varias leituras, escrevendo coisas, fazendo desenhos, colagens etc. que 
reunimos em diários gráficos e que posteriormente deram origem a um fan-
zine que acompanhava a exposição do projecto. Foi assim que surgiu o 
primeiro numero do fanzine, para acompanhar uma exposição em Brooklyn. 
Esse fanzine foi depois elaborado e aumentado para a exposição do pro-
jecto em Lisboa, e posteriormente, deu origem a um fanzine autónomo (digo 
autónomo porque não acompanhava nenhuma exposição) surgiu o terceiro 
fanzine sobre a Costa da Caparica, que desenvolvemos, por termos iden-
tificado na Costa da Caparica uma série de características que existiam 
também em P-Town e que nos interessava trabalhar.”

A publicação da fanzine nasceu, assim, de uma necessidade de criar 
um complemento que arquivasse muitos dos conteúdos que iam definindo 
o projecto, e não tanto pelo assumir de uma atitude ou estilo contra-cul-
tural. “O design não surgiu tanto pelo nosso interesse numa estética punk, 
DIY ou queercore, que efectivamente nos interessa, mas porque refletia os 
meios que tínhamos em Provincetown. A residência que fizemos, consistia 
em viver durante as três semanas numa cabana na praia que não tinha luz 
eléctrica nem água canalizada, um pouco à imagem das cabanas de pesca-
dores que ainda hoje existem na Costa da Caparica.”

O trabalho dos dois parece sempre revolver na temática queer e João 
Pedro Vale explica o que a fanzine oferece que outros suportes não con-
seguem como meio de trabalho. “O nosso trabalho resulta sempre de 
uma pesquisa que quase nunca é visível no resultado final dos projectos.  
Tentamos dar dicas sobre as questões que trabalhamos, nos títulos, na 
forma como os projectos são apresentados, nas refêrencias mais imediatas 
que os projectos desvendam, mas muita da informação recolhida não passa 
para o público. Na maior parte das vezes essas referencias e a pesquisa 
realizada são reunidas num texto que acompanha a exposição. Um fanzine 
permite que o projecto seja lido de uma forma mais expandida, ou seja, 
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por um lado, conseguimos reunir informação escrita e visual no fanzine 
apontando para mais pistas sobre o projecto, por outro, o próprio objecto 
fanzine funciona como um projecto em si, como se fosse o resultado ou o 
compêndio de todo um conjunto de ideias que nos interessam e sobre a 
qual, a dado momento, estamos a trabalhar. Isso aconteceu de uma forma 
muito eficaz e visível nos fanzines sobre P-town, até porque o facto de ter-
mos feito 3 números, permitiu que a abordagem às várias questões fossem 
desenvolvidas de numero para numero.” Foi assim que a edição da fanzine 
P-Town ganhou maior expressão e até uma dimensão independente do 
projecto, valendo uma expansão para mais dois números (sobre Boavista 
e Caparica).

“No que diz respeito à questão queer, ela está sempre presente no 
nosso trabalho e nas nossas vidas, os fanzines, ainda que historicamente 
tenham uma ligação com os movimentos LGBT não surgem como ponto 
de partida para os nossos projectos mas como consequência dos mes-
mos e porque fazem sentido como suporte para determinado trabalho.  
Da mesma forma em que noutros projectos podem surgir edições de 
t-shirts, gravações de discos, emissões de programas de rádio, impressão 
de cartazes, etc.

Talvez no projecto Cruising Utopias essa questão do fanzine e a sua as-
sociação ao queercore seja mais evidente e onde haja uma relação directa 
entre o conteúdo do fanzine e o projecto expositivo na medida em que 
as próprias peças materializavam ideias do fanzine e estética DIY. O fan-
zine como ponto de partida e posteriormente como elemento aglutinado  
do resultado final do projecto.”

João Pedro Vale afirma, por isso, que as fanzines complementam a 
própria expressão queer presente no seu trabalho com Nuno Alexandre 
Ferreira, seja na forma de criação artística, mas também do seu suporte, 
produção e inserção no panorama editorial.  “Complementa no sentido em 
que surge como possibilidade da não perfeição, de possibilidade de falha 
(no sentido de failure), de não acabado, de fuga à norma e contornando o 
próprio sistema associado à ideia de impressão, distribuição e venda de 
uma publicação. Ainda que o nosso fanzine P-Town tenha sido impresso 
numa gráfica e com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, não deixa de 
existir alguma perversão no processo que nos interessa.”
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T Por fim, e criando um ponto de ligação entre o projecto e a cidade do 
Porto, coloquei também algumas perguntas a Cristina (Madame Zine),  
responsável do ZineFestPt, uma entidade organizadora e promotora de 
eventos e feiras de fanzines e que acontecem no Porto. Cristina é também 
autora de zines, livros de artista e arte postal, “comecei a enviar trabalhos 
e ir a algumas feiras lá fora e a perceber que os resultados a todos os 
níveis eram maiores, dava-me conta que fora de Portugal havia realmente 
uma dinâmica muito mais forte e consolidada nestas áreas, com muito mais 
gente envolvida.” E diz que foi assim que o ZineFestPt surgiu, da falta de 
projectos como este cá, pois os que havia eram pouco regulares, de di-
mensões reduzidas e “não chegavam a provocar um impacto suficiente-
mente duradouro e que enraizasse, de forma mais ampla, a importância e o 
valor das edições alternativas”.

“Então pensei que era importante criar alguma ligação entre o que se 
faz cá e o que se faz noutros sítios, e comecei a investigar possibilidades e 
cheguei aos “ZineFest”, estive um ano a pesquisar, a perceber como fun-
cionavam, onde havia, que cena e que dinâmicas envolviam, que resultados 
tinham e resolvi criar um em Portugal.”

Em relação à forma como as fanzines dinamizam a cidade, Cristina 
aponta como “dinamizam uma dada acção cultural e criativa na cidade e 
em vários níveis. Não sendo específicas da cidade do Porto em si, ao acon-
tecerem cá é cá que têm consequências, como festivais, feiras, debates, 
conversas, exposições, revitalização de vários espaços quase esquecidos, 
como antigos centros comerciais, antigas oficinas gráficas manuais, encad-
ernadores, tipografias(…)”.

Falando de uma dinâmica interna, Cristina refere como existe uma revi-
talização de meios e técnicas manuais, “antes da introdução das grandes 
máquinas reprodutoras de enormes tiragens”, mas também que se verifica a 
sua convivência com o Design Gráfico, “tornam-se cada vez mais um meio 
de expressão artística usados pelos próprios artistas - trazendo com isto out-
ras abordagens estéticas e até introduzindo técnicas mais sofisticadas tecni-
camente”. As fanzines não só são hoje vistas sob um olhar mais artísticos. 
Cristina aponta ainda como também se tornaram objecto de estudo no mun-
do académico: “jamais foram pensados como podendo algum dia fazer parte 
de disciplinas de licenciatura, teses de mestrado e até de eventos académi-
cos como o KISMIF4, pois a academia era uma preparação para o mundo da 
ordem, do pré-estabelecido, do formatado, que não se podia contestar.

Se falarmos de dinâmica externa podemos dizer que cada vez mais tor-
nam possível uma relação e uma aproximação entre os que fazem os zines e 
os que se interessam ou podem vir a interessar-se. É uma dinâmica periférica 
e alternativa mas menos desconectada, menos para dentro de si, situa-se 
entre o mainstream artístico e a cultura de massas e do entretenimento, pois 
mostram o impacto que têm ora na rua, ora em centros comerciais semi-aban-
donados, ora nos museus também, em bibliotecas, em universidades, es-
tão em todo o lado, e têm também um número cada vez maior de autores, 
de participantes e de público, trazem gente de outros lugares, até de fora 
do país, ainda assim há que continuar a trabalhar no sentido de uma maior 
ligação que este universo permite de aproximar autores/artistas e público.” 
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Cristina afirma haver uma enorme diversidade de temáticas e autores 
e, quando questionada sobre algum foco particular nos criadores e con-
teúdos que pouca visibilidade têm no mainstream, diz até que as minorias 
estão na ordem do dia no mainstream, que são cada vez mais objecto de 
obras, exposições conversas, estudo e discussões da actualidade. Consid-
era, por isso, não haver necessidade de um foco especial tendo em conta a 
falta de visibilidade no mainstream, “escolho a inclusão, quem tem algo de 
importante a dizer que apareça e que diga, que se mostre. Nem que seja 
simplesmente isso de ‘eu existo’, e que não é nada simples.”

Tendo em conta a história e legado de movimentos como o Queercore, 
punk e DIY, Cristina afirma que há quem continue a viver segundo a sua 
urgência, mantendo o seu espírito vivo. “Depois há os que são de agora, 
jovens de hoje e que vão ao encontro dessa história e legado, a sentir na 
pele que continua a ser necessário não deixar adormecer os temas e as 
questões a eles ligados, do aborto, da legalização das drogas, do racismo, 
da migração, do feminismo, da homossexualidade, da transsexualidade[sic] 
e da afirmação de todos os outros géneros”. Considera, então, que ac-
tualmente permanece uma certa linha de pensamento político e social das 
subculturas de outrora, mas também identifica muita produção de fanzines 
que já se afasta desse legado, “são de uma dimensão mais pessoal, mas 
também isso dou valor porque faz parte do mundo actual, é um documento 
por assim dizer, faz parte de algo que carateriza um mundo cheio de tudo 
e de nada, todos temos algo a dizer ao mesmo tempo que há um vazio de 
uma acção comum, eu valorizo quem mesmo com essa sensação se atreve, 
ousa dizer o que lhe vai nos pensamentos, o que sente, o que conta, o que 
imagina.” E assim também se questiona da natureza de uma subcultura, 
mesmo não vivendo dos temas e atitude que motivavam, por exemplo, o 
Queercore. “(…) qual o tempo suficiente para se tornar uma subcultura 
com princípios, actuações de relevo, manifestações de espiríto colectivo, 
com força suficiente para se dizer que é um zine de carácter underground 
ligado a uma dada subcultura?”

Olhando para o panorama actual das fanzines, enquanto muitos dos 
valores de há 30 anos atrás ainda persistem, Cristina admite que é outra 
realidade, “são outros tempos, outras motivações, outras afirmações, out-
ros meios, logo, é uma outra urgência e uma outra força, a da consolidação, 
como hoje tudo dura pouco, as pessoas procuram a novidade constan-
temente, e se não procuram levam com ela, constantemente, fica tudo à 
superfície, consolidar é hoje algo muito importante e muito difícil.”

Reflecte como nos anos 80 a sociedade estava alheia a estas temáticas 
e identidades, que pertenciam a uma cultura underground e marginal, e que 
tinham de ser expressas em zines, “para poderem ser ouvidos/lidos e che-
garem a algum lado, daí que ninguém vendia fanzines, ofereciam, colocam 
aqui e ali à borla, ou se vendiam eram [sic] por tuta e meia para pagar umas 
fotocópias e ir fazer mais”. Hoje estas publicações ocupam um estatuto 
reconhecido pela sociedade e pelo próprio Design, “foi um processo de 
afirmação, houve um desenvolvimento, hoje estamos na fase de continuar a 
afirmar mas mais do que isso de consolidar”, e é aí que Cristina vê que entra 
a importância do ZineFestPt.

“No ZFPT a consolidação é feita no sentido de abarcar o mais possível 
o que se faz relativamente à cultura do DIY ligada a edições alternativas, 
esse é o meu foco “underground”. A diversidade quanto a ideias, formas de 
pensar e de agir, de ser criativo e a variedade dessas edições que surgem 
por serem algo de cunho muito mais directo, seja na parte conceptual, no 
fazer, seja na relação autor e público é o que o ZFPT destaca, no que vou 
conhecendo dentro das edições alternativas é que para além da afirmação 
de questões politicas, sociais, etc., elas são também um veículo artístico, 
ou seja, uma forma de muitos artistas evidenciarem o seu trabalho e leva-
rem-no a público por eles próprios, sentindo-se numa relação mais directa 
e próxima com os que se interessam ou podem vir a interessar-se, fora do 
grande mercado da arte, e dos grandes intermediários. A consolidação é 
feita quando nos aproximamos, relacionamos, convivemos, trocamos ide-
ias, ousamos e mostramos o que fazemos, e se a isto juntarmos alguma 
insistência e dinamismo conseguimos.”

Fig. 23
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A cultura de fanzines parece estar ainda muito inserida na cultura queer, e 
isto deverá verificar-se não só por ter sido uma ferramenta tão crucial para 
a expressão da comunidade, mas também por ser uma linguagem natural 
a contar a história e vida das pessoas queer, seja no conforto progressista 
que encontra nas artes, ou tendência a apropriar-se de meios alternativos.

Enquanto a fraca representação que as minorias gozam nos media de-
pende muitas vezes da visibilidade dada através de alguém heterossexual, 
cisgénero e provavelmente branco, as fanzines vieram democratizar a ma-
neira como as pessoas queer se representam e fazem ser vistas. Contudo, 
tendo o panorama da inclusividade e tolerância para a comunidade LGBTQ 
melhorado bastante nos últimos 30 anos, as fanzines continuam a ter uma 
presença de enorme relevância, não só da carga do seu passado, mas da 
importância de continuar a proporcionar espaços para conteúdos queer, 
criados por pessoas queer. Uma vez que as fanzines foram um meio de cri-
ar narrativas que não eram contadas, também é necessário que ocupem o 
lugar de agentes activos nos contextos actuais. As subculturas que outrora 
apenas eram trazidas à luz em zines, acabam hoje por ter uma grande força 
de tendência em grandes círculos culturais como na música e moda, quan-
do são apropriados estilos originários da cena punk, de ballroom, voguing, 
etc, e que hoje se inserem no mainstream.

E embora hoje ainda encontremos bastantes revistas e fanzines com 
temáticas queer, na realidade muitas perderam o espírito original do Queer-
core, ao representarem uma ideia mais fácil e amplamente aceite do que 
é ser queer, com corpos magros, brancos e constrangidos em perspecti-
vas bastante heteronormativas, para agradar um público mais abrangente, 
como é exemplo a maior parte das publicações que são comercializadas. 
Mesmo assim, também é possível verificar várias publicações que provêm 
de influências das fanzines queer, mas que se adaptaram e estabelece-
ram numa audiência de pessoas que não serão necessariamente do nicho 
queer, punk ou undergound, e que já se inserem num sistema de produção 
e distribuição editorial. Nalgumas vivem ainda aspectos do espírito punk, 

noutras é visível o impacto da estética DIY. São casos 
disso a DIK Fagazine, a BUTT Magazine, GAYLETTER 
ou Cakeboy Magazine.

Mas a este ponto pergunto se as fanzines terão o 
mesmo estatuto e expressividade actualmente que tin-
ham há 40 anos atrás. Será que continua a fazer sentido 
chamar-lhes uma subcultura ou ter-se-ão tornado ape-
nas em figuras de estilo? E tendo os valores da nossa 
sociedade evoluído, haverá ainda necessidade de uma 
presença queer no design? Poderá esta ainda consid-
erar-se uma força alternativa a uma hegemonia mascu-
lina e heteronormativa, ou terá o design assimilado uma 
aceitação ao queer, ou até mesmo a sua identidade?
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There is no apostrophe in zine. Zine is not short for magazine. A mag-
azine is a product, a commercial commodity. A zine is a labor of love, 
producing no profit, and zine, information is just another ingredient, thinly 
sliced layers to keep the cream filling of advertising from sticking together. 
Information is the reason a zine exists; everything else, down to on. (Fred, 
1997, The History and Characteristics of Zines)

O que é certo é que as zines existem e existirão enquanto vivermos num 
sistema comercial focado nas massas, enquanto existir discriminação sexu-
al e de género, estigma, falta de representação, necessidade de expressão 
de algum grupo de nicho. É aí que as fanzines terão sempre espaço e razão 
de existir, mas enquanto dantes as zines representavam uma força de rup-
tura e combate das minorias, hoje oferecem apoio, visibilidade e empoder-
amento ao trabalho de criadores e às histórias de pessoas queer, quando 
essa oportunidade não existe nos principais meios de comunicação.

Há então feiras dedicadas inteiramente à exposição e venda de fanzines 
e algumas que se focam em fanzines queer, tornando-se oportunidades 
que proporcionam à comunidade de autores de zines queer um espaço 
seguro e acessível para se juntarem e partilharem o seu trabalho ao públi-
co. Exemplos disso são TQZF (Toronto Queer Zine Fest) é um grupo de 
artistas, escritores e organizadores queer que pretendem criar espaço para 
as vozes marginalizadas na própria comunidade de fanzines. Foi em 2013 
que Toronto teve assim a sua primeira feira dedicada exclusivamente a zines 
queer. A internet também veio impulsionar e facilitar a reunião e partilha do 
mundo das fanzines queer para “zinesters”, mas também curiosos ou mes-
mo para fins de estudo, sendo o QZAP (Queer Zine Archive Project) um 
óptimo exemplo disso. Esta plataforma online de arquivo de fanzines queer 
foi lançada a Novembro de 2003 com o objectivo de as preservar num es-
paço disponível a um vasto público, sejam queer, punks, investigadores, ou 
interessados em publicações DIY e subculturas.

Estas feiras, publicações, organizadores, activistas e criadores vão 
sempre estar presentes para reclamar a sua expressão, ao reflectir não só 
marginalização e descriminação existente de fora da comunidade LGBTQ, 
mas também problemas internos como racismo e misoginia. Daí surgir, por 
exemplo, a Grrrl Zine Network, que é uma rede para zines independentes 
de todo o mundo que são divulgadas, publicadas e distribuídas de modo 
a proporcionar um media onde mulheres feministas, lésbicas, trans, queer, 
de qualquer ponto do globo podem expressar-se de forma crítica e política 
sem ser censuradas ou ridicularizadas. Já em Toronto, há também a House 
Hippo Press, uma editora que publica zines feminista LGBTQ, criada no 
ano de 2013 por duas entusiastas de publicações independentes, com o 
intuito de proporcionar uma plataforma para mulheres queer, que pouca 
representação têm nos media, tendo assim sentido a necessidade de criar 
o seu próprio medium, como é exemplo a sua fanzine I Like Girls.

Having both covered queer issues in their journalistic work (Lenti just 
wrote about queer access to healthcare, and Mikhaylova wrote a piece 
about visiting her family in Russia as a lesbian), the makers behind House 
Hippo Press know there is still a lot of work to be done concerning LGBTQ 
rights, and think zines are a huge part of making that progress. Mikhaylova 
adds, “I think a lot of zines are propelled by anger (I hope), and I think that 
queer zines, at least for me, come from this inner need to put my voice 
where I know it deserves to be. I think, perhaps, issues motivate zinesters 
but not all zines are about serious issues. Just because a show features an 
LGBTQ character doesn’t mean they’re LGBTQ friendly. The fight is never 
over. Queer zines are not a way to be complicit within what limited media 
there is for LGBTQ people. They’re a way to make our own media.” (Alison, 
2014, Queer is still here)

Com a missão de dar visibilidade a zines de pessoas POC (People of Col-
or) e, claro, zines de pessoas queer POC, existe ainda a plataforma POC 
Zine Project que divulga e distribui publicações, mas também produz even-
tos com foco nos seus autores.

Fig. 26
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É então, numa altura em que cada vez mais se fala na morte do papel, que 
um olhar sobre as fanzines se demonstra relevante na análise sobre uma 
possível identidade queer do design. Um design que se pode considerar 
queer, de identidade queer, produzido por pessoas queer e de temáticas 
queer, enriquece, diversifica e desafia o sistema multidisciplinar que é o 
design. Não só permite uma maior inclusividade e representação, como 
consciência do seu impacto nas pessoas e meios sob o qual incide. O 
pós-modernismo veio dar poder ao designer e valor à sua identidade, uma 
maior presença e consciência do autor. E o Queercore, e a criação de fan-
zines, possibilitou uma produção mais pessoal, independente e alternativa a 
um objecto de design. O papel, as fanzines, o design editorial não morrerá 
enquanto houver indivíduos de espírito queer para usar, impulsionar e din-
amizar os seus meios.

Esta análise e desenvolvimento do tema surgiu com a criação de um 
estado da arte e definição de um tópico de trabalho que achava pertinente, 
com o qual me podia relacionar e também que se enquadra na área do 
mestrado. Assim se chegou aos três termos chave que dão nome aos três 
capítulos do texto: queer, identidade e fanzines, tudo segundo a perspecti-
va do design gráfico. A partir deste ponto, consegui identificar um tema es-
pecífico e traçar um plano de trabalho, chegando ao título “Queerzine - As 
Fanzines como Design de Identidade Queer”. Enquanto havia tópicos que 
queria abordar, como o queer como um filtro, a identidade do designer no 
design e a contra-cultura das fanzines, também sabia que queria trabalhar 
num componente gráfico destes conteúdos.

Passo, assim, a um segundo momento deste projecto onde tenho os 
aspectos desenvolvidos no texto em consideração para a construção da 
parte prática desta análise. O conteúdo teórico é então editado e pag-
inado num objecto editorial que também representará, graficamente, um 
processo do trabalho desenvolvido. Enquanto que o texto, pontuado por 
imagens, constitui o núcleo da publicação, é também inserida uma secção 
no final de cada uma das três partes que serve de complemento visu-
al e prático ao capítulo. Através da inserção do scan de uma queerzine 
que desenvolvi e explora de forma gráfica a essência a essência das fan-
zines e Queercore, consigo criar um “aparte” ao texto. Esta intervenção, 
num exercício de uma fanzine, acaba por entrar ainda em diálogo com o 
texto abordado, ao incluir conteúdo adicional ao seu corpo e, de certa 
forma, criando uma relação documental da história LGBT e Q no caso 
do primeiro capítulo “Queer”, de confronto modernista e pós-modernista 
em relação à identidade no segundo capítulo “Design e Identidade” e de 
arquivo e exposição do legado do Queercore e fanzines com o terceiro 
capítulo sobre “Fanzines”.

4. CONCLUSÃO
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Deixei-me inspirar pelo trabalho de designers pós-modernistas como 
April Greiman, David Carson e Wolfgang Weingart e pela análise do tra-
balho gráfico no Queercore, de artistas como G. B. Jones e Vaginal Davis, 
para construir uma pequena publicação, menor que A4, num caderno de 
24 páginas, impressa a preto e branco em papel colorido. A Queerzine 
tem assim três edições, que foram paginadas e editadas de forma reminis-
cente e interpretativa alguns dos recursos e estilos usados originalmente 
nas fanzines, em expressão dos conteúdos (excertos de textos, outras in-
vestigações, referências) que formam a minha pesquisa para o trabalho. 
Trabalho assim com a composição de texto e imagem, sobreposição, corte 
e cola de elementos, edição, desconstrução e fragmentação e, acima de 
tudo, ruptura e alternativa a um design normalizado.
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ANEXO

ENTREVISTA COMPLETA A VAGINAL DAVIS

How did fanzines became such a big outlet for Queercore and your work 
in it? What did this subculture of design provide for the movement? 

Your identity is central in your work. How do you think design, and 
mainly fanzines like Yes, Ms. Davis can translate identity?

And since you’ve explored sexuality, gender and race through your 
own identity, what are your thoughts on how design deals with these 
aspects? And what role do you think a designers’s identity plays in 
their work?

I started my research on how a lot of masculine attitudes and views 
have always led design, as exemplified by Paul Rand and his pursuit 
for a universal design. How do you think design can oppose to that 
system, be queer and represent queerness through fanzines?

What do you think a supposed queer design is and represents today 
as opposed to what Queercore was 30 years ago?

Vaginal Davis:
Its difficult for younger people to fully grasp, and equally hard to articulate 
what it was like in the early 1980s before the advent of the internet. Those 
of us who were part of first wave Queercore where creating fanzines was 
just one aspect of the movement. Almost everyone in the early days not only 
produced their own independent publications, but also post punk/art rock 
bands, films, video and visual art. It was an all encompassing movement 
utilizing various media expression.

What was created was more organic and came about slowly through 
word of mouth and letter writing via post. Correspondence consisted of not 
only handwritten letters, but drawings, photos, mail art and ephemera. The 
zines were almost extentions of the letter writing practise.

We got to know the interworkings of each others mind through these 
letters. It was five years of regular correspondence before I met G.B.Jones 
and Bruce La Bruce of JD’s zine. JD’s was based in Toronto. My first wave 
zine Fertile LaToyah Jackson (1981-1991)which brought me international 
attention was created in the city of my birth Los Angeles.

The zine movement had its own highly developed aesthetic. My analog 
cut and paste style zine was created using a 1920s Royal portable type-
writer and of course the ubiquitous xerox machine. I had access to a free 
xerox machine through my day job at The University of California at Los 
Angeles’ (UCLA) Placement and Career Planning Center where I worked as 

the assistant to the Director Bill Locklear, who is the father of television icon 
Heather Locklear. Heather and I were in the same graduating class at UCLA.

Zines functioned as journals and diaries to many of us. They were highly 
personal creations so expressing identity within the construct of a zine was 
considered quite normal, and effortless. No one anticipated that what oc-
cured during this time period would later engender academic elucidation. 
I am not sentimental and I rarely look backward. I don’t believe in yester-
bation. I did a project, then moved on to the next one. Thats the reason I 
don’t have any copies of my old zines.  Thank goodness that others saw fit 
to donate their copies of my zine to various archives over the decades. The 
scarcity of my zines and video film output has created quite a demand. My 
video films have only recently been digitalized by my West Coast and Berlin 
gallerists.  You can find almost everything on You Tube these days but not 
my video films.

Since I didn’t formally study design or graphic arts and I didn’t go to art 
school, I had to trust my own natural sense of design in creating both my 
zine, and the graphic work that I did making fliers and posters for my many 
art bands and other projects

My style of design came about through trial and error of just experiment-
ing and seeing what will happen. That was also my approach to filmmaking 
though I did have some formal training in that arena. Coming from a poor, 
underprivileged background was actually a blessing in that it gave me a 
rich tradition of influence to incorporate. My mother was also quite artistic, 
though she didn’t consider herself to be an artist. She had beautiful cursive 
handwriting and printing though her formal education was limited. She was 
a voracious reader, and self educated herself that way. Having a mother 
who was quite older then the parents of my peers was also important in 
that her Depression Era background gave me a vast source of references 
to draw from.  As a child I spent a lot of time in the library talking with and 
engaging with librarians who recognized my intellectual curiousity and were 
a constant source of encouragement. The librarians at a very young age 
turned me on to movements like The Harlem Renaissance of the 1920s.

Design within the first wave of Queercore was expressed with me in 
terms of having an aesthetic that was raw and unpolished. Typing out head-
lines and copy with my Royal portable typewriter and using the shrinking 
and enlarging component of the Xerox machine was very important in creat-
ing a strong design componant. After my zine was distributed internationally 
by Tower Records and Books Media in the late 1980s I received a strange 
phone call from an art director with Conde Nast Publications in New York 
City. I had noticed that Conde Nast had ordered several copies of my Fertile 
La Toyah Jackson Magazine but when the art director talked to me on the 
phone he wanted to know about a unique font i used. I didn’t understand 
what he was talking about. Then I realized what he meant was that fractured 
quality of blowing up something typewritten on the portable 1920s typewrit-
er using the Xerox machine. A few years later an actual font was created in 
the mainstream graphic arts world similar to what I had originated in my zine. 
Being that I am not a careerist I didn’t have the business sense or desire to 
promote myself, so I witnessed a lot of my ideas being appropriated.
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By the time of third wave Queercore in the early 1990s desktop publish-
ing started to be used more frequently and those who were creating zines 
saw it as a stepping stone to receiving attention in the mainstream literary 
and design worlds. The recent queercore talking head documentary which 
wasn’t very well researched failed to delve into this territory. The third wave 
Queercore participants were resentful that they couldn’t achieve the same 
kind of attentions that those of us from the first wave.  My last three issues 
of Fertile La Toyah Jackson zine I had my friend Doug Gordon design the 
front and back cover for me. Doug was the art editor for Tokyo Journal. The 
insides of the zine remained analog cut&paste style and as messy as ever. I 
wanted to experiment with having a front and back cover that was more slick 
and designy in appearance as my own little design joke. Using humour and 
whimsy was very important in Fertile LaToyah Jackson and my anti-zine Yes, 
Ms. Davis also exemplified this.

Today I get invited to teach performance art workshops and block sem-
inars at art schools, universities and colleges all over the world and one of 
the assignments I give the students is to create their own analog cut& paste 
zine. Its very illuminating how the students love being introduced to an art 
practice that takes them away from their computers and smart phones. I 
also encourage my students to start writing letters via post and do mail art 
something that is so simple but can bring them great pleasure.

ENTREVISTA COMPLETA A JOÃO PEDRO VALE (P-TOWN)

Como é que surgiu o projecto que se tornou o P-town e como o en-
quadram tendo em conta os vossos contextos e a história do design 
de fanzines e movimentos como o punk, DIY e Queercore.

João Pedro Vale: O projecto P-Town surgiu no seguimento de uma 
residência artística em Provincetown nos EUA. 

Provincetown, conhecida como P-Town, e que depois deu o nome ao 
nosso projecto, despertou a nossa curiosidade pelo facto da sua popu-
lação reunir três comunidades com as quais nos identificávamos: Uma 
comunidade de emigrantes portugueses, uma comunidade artística e uma 
comunidade LGBTQI+. 

Na altura estávamos a morar em NYC e concorremos a uma bolsa para 
morar durante 3 semanas em P-town. Durante esse período fomos fazendo 
varias leituras, escrevendo coisas, fazendo desenhos, colagens etc. que 
reunimos em diários gráficos e que posteriormente deram origem a um fan-
zine que acompanhava a exposição do projecto. Foi assim que surgiu o 
primeiro numero do fanzine, para acompanhar uma exposição em Brooklyn. 
Esse fanzine foi depois elaborado e aumentado para a exposição do pro-
jecto em Lisboa, e posteriormente, deu origem a um fanzine autónomo (digo 
autónomo porque não acompanhava nenhuma exposição) surgiu o terceiro 
fanzine sobre a Costa da Caparica, que desenvolvemos, por termos iden-
tificado na Costa da Caparica uma serie de características que existiam 
também em P-Town e que nos interessava trabalhar.

O design não surgiu tanto pelo nosso interesse numa estética punk, 
DIY ou queercore, que efectivamente nos interessa, mas porque refletia os 
meios que tínhamos em Provincetown. A residência que fizemos, consistia 
em viver durante as três semanas numa cabana na praia que não tinha luz 
eléctrica nem água canalizada, um pouco à imagem das cabanas de pesca-
dores que ainda hoje existem na Costa da Caparica.

O vosso trabalho parece sempre tocar em temáticas queer. O que é 
que o formato de fanzine, como é exemplo a vossa colaboração em 
P-town, vos oferece como meio de trabalho que outros suportes não 
permitem?

JPV: O nosso trabalho resulta sempre de uma pesquisa que quase nun-
ca é visível no resultado final dos projectos. Tentamos dar dicas sobre as 
questões que trabalhamos, nos títulos, na forma como os projectos são 
apresentados, nas referencias mais imediatas que os projectos desvendam, 
mas muita da informação recolhida não passa para o publico. Na maior 
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parte das vezes essas referencias e a pesquisa realizada são reunidas num 
texto que acompanha a exposição. Um fanzine permite que o projecto seja 
lido de uma forma mais expandida, ou seja, por um lado, conseguimos re-
unir informação escrita e visual no fanzine apontando para mais pistas sobre 
o projecto, por outro, o próprio objecto fanzine funciona como um projecto 
em si, como se fosse o resultado ou o compendio de todo um conjunto de 
ideias que nos interessam e sobre a qual, a dado momento, estamos a tra-
balhar. Isso aconteceu de uma forma muito eficaz e visível nos fanzines sobre  
P-town, até porque o facto de termos feito 3 números, permitiu que a abor-
dagem às várias questões fossem desenvolvidas de numero para numero.

No que diz respeito à questão queer, ela está sempre presente no nos-
so trabalho e nas nossas vidas, os fanzines, ainda que historicamente ten-
ham uma ligação com os movimentos lLGBT não surgem como ponto de 
partida para os nossos projectos mas como consequência dos mesmos e 
porque fazem sentido como suporte para determinado trabalho. Da mesma 
forma em que noutros projectos podem surgir edições de tshirts, gravações 
de discos, emissões de programas de rádio, impressão de cartazes, etc.

Talvez no projecto Cruising Utopias essa questão do fanzine e a sua as-
sociação ao queercore seja mais evidente e onde haja uma relação directa 
entre o conteúdo do fanzine e o projecto expositivo na medida em que as 
próprias peças materializavam ideias do fanzine e estética DIY. O fanzine 
como ponto de partida e posteriormente como elemento aglutinado do re-
sultado final do projecto.

E considerando o conteúdo do vosso trabalho, de que forma é que a 
fanzine complementa a expressão queer?

JPV: Complementa no sentido em que surge como possibilidade da não 
perfeição, de possibilidade de falha (no sentido de failure), de não aca-
bado, de fuga à norma e contornando o próprio sistema associado à ideia 
de impressão, distribuição e venda de uma publicação. Ainda que o nosso 
fanzine P-Town tenha sido impresso numa gráfica e com o apoio da câmara 
municipal de Lisboa, não deixa de existir alguma perversão no processo que 
nos interessa.

ENTREVISTA COMPLETA A CRISTINA ALVES (ZINEFESTPT)

Como é que surgiu o ZineFestPt?

Cristina Alves: Já havia algumas dinâmicas em Portugal relacionadas com 
edições alternativas contudo eram pouco regulares e de dimensões reduz-
idas, e no pouco se passava, ou seja não chegavam a provocar um im-
pacto suficientemente duradouro e que enraizasse, de forma mais ampla, 
a importância e o valor das edições alternativas, davam uma sensação de 
se estar sempre no “arranque” com poucas consequências quanto a uma 
expressão de força e de realce.

Como autora de zines, livros de artista e arte postal comecei a enviar 
trabalhos e ir a algumas feiras lá fora e a perceber que os resultados a 
todos os níveis eram maiores, dáva-me conta que fora de Portugal havia 
realmente uma dinâmica muito mais forte e consolidada nestas áreas, com 
muito mais gente envolvida.

Então pensei que era importante criar alguma ligação entre o que se 
faz cá e o que se faz noutros sítios, e comecei a investigar possibilidades e 
cheguei aos “ZineFest”, estive um ano a pesquisar, a perceber como fun-
cionavam, onde havia, que cena e que dinâmicas envolviam, que resultados 
tinham e resolvi criar um em Portugal.

De que forma acham que as fanzines dinamizam, por exemplo, a ci-
dade do Porto?

CA: Os fanzines dinamizam uma dada acção cultural e criativa na cidade e 
em vários níveis. Não sendo especificas da cidade do Porto em si, ao acon-
tecerem cá é cá que têm consequências, como festivais, feiras, debates, 
conversas, exposições, revitalização de vários espaços quase esquecidos, 
como antigos centros comerciais, antigas oficinas gráficas manuais, en-
cadernadores, tipografias, mas também entraram em outros espaços como 
museus, bibliotecas, e outros, destes mais institucionais digamos assim...

Portanto, se falarmos da dinâmica interna temos o facto estarem a re-
vitalizar os meios e as técnicas mais manuais ligados ao que se chamava 
de Artes Gráficas, refiro-me ao antes da introdução das grandes máquinas 
reprodutoras de enormes tiragens, a par disto convivem também com o 
Design Gráfico, e também tornam-se cada vez mais um meio de expressão 
artística usados pelos próprios artistas - trazendo com isto outras aborda-
gens estéticas e até introduzindo técnicas mais sofisticadas tecnicamente, 
se assim podemos chamar, porque é óbvio que desde que surgiram havia 
cuidado numa estética muito própria mas a grande maioria dos fanzinistas 
que conheço, dos anos 80 e por aí, o que queria era fazer e não que olhas-
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sem e pensassem que se tratava de um trabalho artístico. Ainda dentro des-
ta dinâmica temos o facto de se terem tornado objecto de estudo no mundo 
académico, jamais foram pensados como podendo algum dia fazer parte de 
disciplinas de licenciatura, teses de mestrado e até de eventos académicos 
como o KISMIF, pois a academia era uma preparação para o mundo da 
ordem, do pré-estabelecido, do formatado, que não se podia contestar.

Se falarmos de dinâmica externa podemos dizer que cada vez mais 
tornam possível uma relação e uma aproximação entre os que fazem os 
zines e os que se interessam ou podem vir a interessar-se. É uma dinâmica 
periférica e alternativa mas menos desconectada, menos para dentro de 
si, situa-se entre o mainstream artístico e a cultura de massas e do en-
tretenimento, pois mostram o impacto que têm ora na rua, ora em centros 
comerciais semi-abandonados, ora nos museus também, em bibliotecas, 
em universidades, estão em todo o lado eheheh, e têm também um número 
cada vez maior de autores, de participantes e de público, trazem gente de 
outros lugares, até de fora do país, ainda assim há que continuar a trabalhar 
no sentido de uma maior ligação que este universo permite de aproximar 
autores/artistas e público.

O ZineFestPt mostra o quanto os zines hoje são algo cada vez mais 
diverso e distinto mantendo a ideia de edição alternativa, própria e inde-
pendente, ligam-se aos livros de artista e à arte postal, e a múltiplas man-
ifestações artísticas e culturais, politicas e sociais, portanto nesse sentido 
sim, dinamizam, e bastante. E mesmo assim ninguém vai abrir mão do que 
se entende por alternativo, próprio e independente, lá porque estão se dão 
mais a conhecer, têm mais autores, mais participantes, mais público e estão 
em todo o lado.

As temáticas são cada vez mais variadas, as políticas, as sociais, as 
artísticas, as do eu e do outro, as do nós, e se quisermos especificar algu-
mas temos o feminismo, a afirmação dos múltiplos géneros e da sexuali-
dade, a migração, o racismo, a cultura urbana e a arte da rua, etc.

Têm algum foco particular nos criadores e conteúdos que pouca  
visibilidade têm no mainstream, como das minorias sexuais, de géne-
ro e raça?

CA: Não é verdade que esses temas têm pouca visibilidade no mainstream, 
pelo contrário, eles estão na ordem do dia no mainstream! Pesquisa sobre 
as colecção de vários museus de arte contemporânea e dá para perceber, 
as obras de vários artistas, exposições, conversas, trabalhos académicos, 
enfim, e esses são também os temas que hoje estão na ordem do dia nas 
agendas politicas, nas escolas, na ciência, na arte, na economia. E este 
hoje já vem de alguns anos... Portanto não escolho o foco que atende aos 
criadores e conteúdos que não têm ou têm pouca visibilidade no main-
stream, escolho a inclusão, quem tem algo de importante a dizer que apa-
reça e que diga, que se mostre. Nem que seja simplesmente isso de “eu 
existo”, e que não é nada simples.

Tendo em conta a história e legado de movimentos como o Queer-
core, punk e DIY, como olham para o panorama actual da expressão 
de subculturas através das fanzines?

CA: Quanto às subculturas de outrora, uma vez que falas em história e 
legado, há quem continue a viver segundo a sua urgência, há criadores de 
fanzines que mantém uma coerência e uma linha de pensamento politico e 
social que permanece vivo (e falo de malta dos anos 80 que continua activa, 
e digo malta de propósito em termos de linguagem e de enquadramento 
histórico, poucos agora dizem “malta”) e ainda com sentido. Depois há os 
que são de agora, jovens de hoje e que vão ao encontro dessa história e 
legado, a sentir na pele que continua a ser necessário não deixar ador-
mecer os temas e as questões a eles ligados, do aborto, da legalização 
das drogas, do racismo, da migração, do feminismo, da homossexualidade, 
da transsexualidade e da afirmação de todos os outros géneros, portanto, 
mantêm essa linha de pensamento e de acção que os liga a essas subcul-
turas, mas os motivos são outros e os meios também, como já disse. E por 
fim há hoje muitos zines que, quando se vão a apreciar melhor, não expres-
sam um sentido vivenciado de nenhum desses temas mais sociais, políti-
cos, etc. nem de nenhuma subcultura underground, são de uma dimensão 
mais pessoal, mas também isso dou valor porque faz parte do mundo ac-
tual, é um documento por assim dizer, faz parte de algo que carateriza um 
mundo cheio de tudo e de nada, todos temos algo a dizer ao mesmo tempo 
que há um vazio de uma acção comum, eu valorizo quem mesmo com essa 
sensação se atreve, ousa dizer o que lhe vai nos pensamentos, o que sente, 
o que conta, o que imagina.

Eu olho para o panorama actual e vejo um mundo cada vez mais indi-
vidualista, volátil, passageiro, ou como dizia o Bauman, liquido, portanto o 
que tenho muitas vezes são questões, se for um zine ligado a uma subcul-
tura underground quanto tempo tem de perfazer para ter um sentido que 
não seja “olha, mais um” zine? Ou seja, qual o tempo suficiente para se 
tornar uma subcultura com princípios, actuações de relevo, manifestações 
de espiríto colectivo, com força suficiente para se dizer que é um zine de 
carácter underground ligado a uma dada subcultura? E lá por não ser par-
te de nenhuma subcultura é menor o valor de um zine só porque é uma 
expressão individual de alguém que tem algo a dizer e a mostrar do seu 
universo pessoal?

Pensam que a cultura das fanzines tem tanta força e urgência como, 
por exemplo, nos anos 80, ou já se enquadrou na sociedade em inicia-
tivas como da ZineFestPt e até se apropriou no mainstream.

CA: Se por um lado a cultura dos zines actualmente se mistura com forças e 
urgências dos anos 80, e parece que ainda são o mesmo, por outro na real-
idade são outros tempos, outras motivações, outras afirmações, outros mei-
os, logo, é uma outra urgência e uma outra força, a da consolidação, como 
hoje tudo dura pouco, as pessoas procuram a novidade constantemente, 
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e se não procuram levam com ela, constantemente, fica tudo à superfície, 
consolidar é hoje algo muito importante e muito difícil. Daí que considero 
que é preciso insistir, é o meu papel enquanto responsável pelo ZineFestPt. 
Nos anos 80 a sociedade em geral está ainda bastante alheia a esses te-
mas e às pessoas que se enquadram neles, à cultura underground e quem 
dela fazia parte, eram vistos como marginais, bizarros, incómodos e até per-
turbadores da ordem... então surgem os zines, e as rádios piratas (são da 
mesma altura), para poderem ser ouvidos/lidos e chegarem a algum lado, 
daí que ninguém vendia fanzines, ofereciam, colocam aqui e ali à borla, ou 
se vendiam eram por tuta e meia para pagar umas fotocópias e ir fazer mais, 
hoje ninguém dá zines, alguns até são bem caros, e alguns dos que dão é 
porque têm apoios para os fazer, arranjam fotocópias à borla e outros apo-
ios de instituições e entidades ligadas a essas temáticas. Ou seja, foi um  
processo de afirmação, houve um desenvolvimento, hoje estamos na fase 
de continuar a afirmar mas mais do que isso de consolidar, já lá vão quase 
40 anos, algo se conquistou, ainda há caminho, mas não é a mesma coisa.

No ZFPT a consolidação é feita no sentido de abarcar o mais possível 
o que se faz relativamente à cultura do DIY ligada a edições alternativas, 
esse é o meu foco “underground”. A diversidade quanto a ideias, formas de 
pensar e de agir, de ser criativo e a variedade dessas edições que surgem 
por serem algo de cunho muito mais directo, seja na parte conceptual, no 
fazer, seja na relação autor e público é o que o ZFPT destaca, no que vou 
conhecendo dentro das edições alternativas é que para além da afirmação 
de questões politicas, sociais, etc., elas são também um veículo artístico, 
ou seja, uma forma de muitos artistas evidenciarem o seu trabalho e leva-
rem-no a público por eles próprios, sentindo-se numa relação mais directa 
e próxima com os que se interessam ou podem vir a interessar-se, fora do 
grande mercado da arte, e dos grandes intermediários. A consolidação é 
feita quando nos aproximamos, relacionamos, convivemos, trocamos ide-
ias, ousamos e mostramos o que fazemos, e se a isto juntarmos alguma 
insistência e dinamismo conseguimos.
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